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 أشارة بخصوص التحرير
 

 
ه من السيد حررت هذه الوثيقة مشارآة بواسطة السيد الدآتور أشرف المغربى بالتعاون مع ادارة المشروع المكون

و قد قام االستاذ الدآتور مرتضى مراد العارف و أخرون بمراجعة . الدآتور سعيد دحروج و الجيولوجى أحمد فاروق
.المحتوى الفنى للوثيقة  

 
 الذى يتضمن قائمة اسماء ١-راجع ملحق ( و تجدر االشارة الى أن الوثيقة قد روجعت أيضا أثناء أجتماعات الخبراء 

).لدول العربية األعضاء بالمرآز و سكرتارية األتفاقيةالمشارآين من ا  
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 تقديم
  

ذه لمشروع                      ة فى أطار تنفي دول العربي ا لل ل التكنولوجي ائل        "المرآز األقليمى للتدريب و نق داد مجموعة من الوس أع
اف       ديدة الجف ل سكرتا    -" ألختيار و تصميم و تشغيل  مدافن المخلفات الخطرة بالمناطق ش ة    الممول من قب رية اتفاقي

ر الحدود        ات الخطرة عب ل المخلف ة        : أعد  -بازل الدولية للتحكم فى و نق ه مجموعة من االدل ة ل احد المخرجات الهام
  :األرشادية  ذات الصلة 

  األدلة األرشادية الختيار المواقع و تقييم األثر البيئى لمدافن المخلفات الخطرة بالمناطق شديدة الجفاف •
  ميم مدافن المخلفات الخطرة بالمناطق شديدة الجفافاألدلة األرشادية لتص •
  األدلة األرشادية لتشغيل و مراقبة أداء و العناية الالحقة  لمدافن المخلفات الخطرة بالمناطق شديدة الجفاف •

  
ى المنط                        ات الخطرة ف سليمة للمخلف ة ال رويج للممارسات و األدارة البيئي ة  هذه األدلة األرشادية تم أعدادها بهدف الت ق

ا و                           ات الخطرة  و الحاجة الملحة ألحتوائه شائعة للمخلف شاآل  ال صفة خاصة الم ة ب ذه األدل اول ه العربية، حيث تتن
ة     . التخلص السليم منها   ى و آيفي ر البيئ حيث توفر األدلة االرشادية التوجيه فيما يتعلق بأختيار أماآن و آيفية تقييم األث

ك للمن   د و ذل شغيل و الرص صميم و الت اف الت شديدة الجف ات    . اطق ال شوائى و الممارس تخلص الع ن ال ذر م ا تح آم
ه فى                      ا يمكن انفاق را م وق آثي ا لتف الخاطئة و التى تؤدى الى عواقب بيئية و صحية  وخيمة تضاعف تكاليف مجابهته

  .الممارسة السليمة ألدارة المخلفات الخطرة و التخلص األمن منها
  

ه و                      أعدت األدلة األرشادية باللغة األ     ل الفهرس الخاص ب ى آل دلي ة و اضيف ال ة العربي نجليزية و ترجمت الى اللغ
لقد صممت هذه األدلة األرشادية لكى تستخدم بواسطة هؤالء       . بعض اللوحات السهلة األستخدام لدعم اتخاذ القرارات      

ائيين دافن و الكيمي ا و مصممى الم تخلص منه ا و ال ات الخطرة ادارته ع المخلف املين م ات و المتع  و مهندسى العملي
ذلك              ران و آ ات و مخططى العم وم المسؤولين عن التخطيط الدارة المخلف ة المعالجة و موظفى العم مسؤولى أنظم

ائى             وث الكيم ذا   . لهؤالء العاملين بالقطاعات الحكومية المسؤلة عن ادارة المخلفات الخطرة و التحكم فى التل ى ه و عل
ليم   فانه البد و أن ينظر لهذه األدلة        األرشادية على أنها وسيلة اضافية لتعزيز األنفاذ الدارة المخلفات الخطرة بشكل س

ا الجهات المتخصصة              بواسطة الهيئات و المحليات، هذا و اليجب استخدامها آبديل لالستشارات التى يمكن ان تؤديه
  .و األستشاريين الفنيين

  
ا من            و تحمل البيانات التقنية و التوصيات المدرجة باالدل        ة االرشادية الحالية  صفة النهائية بمعنى أنها تمت مراجعته

ذين     راء العرب ال ا و الخب ل التكنولوجي دريب و نق ى للت ز األقليم ل المرآ ن قب يحهم م م ترش راء ت ن الخب ة م ل هيئ قب
ة من سكر                      ساهمة الفني ى الم ذا باالضافة ال دت فى اطار المشروع  ه ى عق راء الت تارية شارآوا فى أجتماعات الخب

و مع ذلك فأن هذه األدلة االرشادية سوف تخضع للتحديث بشكل مستمر آلما جد جديد و توافرت معلومات                   . األتفاقية
  .و استحدثت تقنيات و اصبحت متاحة لالستخدام بجدوى اقتصادية مناسبة فى منطقتنا العربية

  
سودات ا   ل الم ل مح سخة لتح ذه الن ع ه تم توزي رورى أن ي ن دواعى س ه لم ات  ان اء أجتماع ل أثن ن قب ت م ى أطلق لت

  .  الخبراء
  
  
  مرتضى مراد العارف. د .أ

  مدير المرآز األقليمى للتدريب و نقل التكنولوجيا للدول العربية
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  متهيد
 

 ورغـم   .مازالت السياسات واالستراتيجيات اخلاصة بإدارة النفايات اخلطرة رهن التطوير ىف العديد من بالد املنطقة العربية              
 Land disposal) معظم تلك البالد تركز ىف تعاملها مع النفايات اخلطرة على خيـار الـتخلص بالـدفن األرضـى     أن

option)         البدائل التكنولوجية األكثر نظافة،  فغالباً ما تكون الغلبة ملشكلة التمويـل             االعتبار إال إن قلة منها فقط تأخذ ىف 
  .ية تنفيذ إجراءات أو توجيهات سياسية فوريةعندما يتعني على املؤسسات واألجهزة التنظيم

ويقدم العديد من الدول املاحنة مساعدات قيمة باجتاه تطوير سياسات واستراتيجيات فضالً عن التدريب بغرض بناء القـدرة       
  .الفنية وأحياناً إدارة النفايات اخلطرة مبا ىف ذلك البىن التحتية األساسية

أو ناجحة إلدارة النفايات ىف املنطقة العربية ىف ثـالث قـضايا            /  فعالة و    تواستراتيجياوتتمثل املشكلة ىف تنفيذ سياسات      
  :رئيسية 
   إىل املوارد املاليةاالفتقار -١
  إىل الدراية الفنية واملوارد التقنيةاالفتقار -٢
 وترتيب األولويات/ ة السياسية مقابل الوعى اداإلر -٣

  
ن بلد إىل آخر فيمكننا مثالً أن جند التقنية الراقية والوحدات الـصناعية الـىت تلتـزم              وتتباين املشكلة املتعلقة باملوارد املالية م     

 اجليد إال أن ختصيص األمـوال املناسـبة لتنفيـذ           األقتصادىباملقاييس البيئية الدولية ىف بعض الدول اخلليجية نظراً لوضعها          
 مازالت تشكل مشكلة بارزة ىف البالد الىت تعاىن مـشاكل           سياسات محاية البيئة مبا ىف ذلك اإلدارة السليمة للنفايات اخلطرة         

  ! املنطقة وما أكثرها يف اقتصادية
  

 صناع القرار ىف البالد النامية خاصة فالعديد منهم يعطـى احلـوافز للمـستثمرين    اهتماموالتقنية كلمة زاهية وبراقة جتتذب      
 إال أن تقيـيم     . حبثاً عن التنمية االقتصادية    والكمي كيفيال التقنية وذلك حتت إغراء التحسني       استريادبغرض تشجيعهم على    

  .مدى نظافة التقنية املستوردة مازال قضية مستعصية تطرح حتديات عدة ىف البالد النامية
  

وجدير بالذكر أن فشل تلك التقنيات وماصاحبها من حوادث مت تسجيلها على مدى العقدين املاضيني ىف كل من الـبالد                     
 دائمـا  . وكنتيجة لذلك الحظنا تكلفة بشرية باهظة وأحياناً خسائر مادية شـاملة .مة قد أحلق آثاراً بيئية سلبية  النامية واملتقد 

 ولكن حـىت الـبالد       monopolizationما ترتبط التقنية والدراية الفنية باملوارد الفنية واملالية وغالباً ما ترتبط باالحتكار             
 إىل املـوارد  لالفتقـار ة ىف املنطقة جيب أن تتعامل مع التقنيات الصناعية حبذر بالغ نظـراً        الىت تتمتع باملوارد املالي   ) العواصم(

 وتنبع تلك املخاوف من أن تكلفة تشغيل وصيانة التقنية ىف غياب الدراية الفنية ميكن أن تكون مبالغاً فيهـا بدرجـة                    .الفنية
  .غالق أو تعليق النشاط وفقدان املبالغ املستثمرةكبرية مما يرهق امليزانيات بدرجة تؤدى ىف بعض احلاالت إىل إ
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 ركزاملوىف ظل تفهم املتغريات املختلفة الىت تعيق التحول احلماسى حنو التقنية املتقدمة واإلدارة السليمة للنفايات اخلطرة قدم                   

ول خيار التخلص من النفايـات       بازل بالقاهرة حال وسطاً فيما يتعلق بإدارة النفايات اخلطرة من خالل تنا            تفاقيةإل اإلقليمى
 ويشجع املركز خيار التخلص من النفايات كسياسة قصرية أو متوسطة األمد وهو خيار يلقى شعبية                .عن طريق الدفن األمن   

  .ىف املنطقة ىف ظل الظروف السابق ذكرها
، بعـد أخـذ ظـروف    SBC بازل اتفاقية بالتعاون مع أمانة   BCRC-Cairo بازل جبامعة القاهرة     اتفاقيةوقد قرر مركز    

 تطوير اخلطوط اإلرشادية اخلاصة بـالتخلص  –املنطقة واملمارسات احلالية غري احملددة ىف التعامل مع أنواع النفايات املختلفة          
من النفايات اخلطرة عن طريق الدفن الصحى وذلك سعياً لتحسني املمارسات احلالية للتخلص من النفايـات ومـسامهة ىف                   

 ويعد العمل املقدم ىف هذه الوثيقة نتاجـاً للمـشروع الـذى          . بازل التفاقيةلنفايات اخلطرة كهدف أمسى     اإلدارة السليمة ل  
  . القاهرة التدريب و نقل التكنولوجيا جبامعة بازل مركزاتفاقيةكلفت به أمانة 

  
 وقـد  .قتـصادية واجلغرافيـة    إىل اخلطوط اإلرشادية الفنية املالئمة لظروف املنطقة اال        االفتقارويتعامل املشروع مع مشكلة     

إلقامـة  ) ١٩٩٦( بـازل    اتفاقيةة  ي كما أوردت دراسة اجلدوى الىت أجرا سكرتار       –عربت عدة دول أعضاء من املنطقة       
 عن احلاجة لتطوير خطوط إرشادية فيما يتعلق خبيار الـدفن           BCRC-Cairo التكنولوجيااملركز اإلقليمى للتدريب و نقل      

  .دالصحى كسياسة قصرية األم
  

) رض  شـكل األ  ( ت سطحية واجليومورفولوجيـة     و التح )  الدميوغرافية  ( وبعد أخذ ظروف املنطقة اجلغرافية والسكانية       
ركز املشروع على تطوير مقاييس خليار الدفن األمن ىف املناطق الشديدة اجلفاف بصفتها الصفة الطبيعية الرئيـسية املميـزة                   

  .للمنطقة
  

 بازل ىف اجلـزء األخـري مـن عـام     التفاقيةللمشروع للتمويل إىل جمموعة العمل الفىن التابعة     وقد مت إعداد وتقدمي تصور      
  .٢٠٠٤بدأ تنفيذه ىف مطلع مارس ، و  ٢٠٠٣  وقد متت املوافقة عليه ىف اجلزء األخري من عام .٢٠٠٢

  
  :فاف مبا ىف ذلك وكان املشروع يهدف إىل تطوير خطوط إرشادية خليار الدفن األمن ىف املناطق الشديدة اجل

   املوقع وتقييم األثر البيئى للمدافنالختيارخطوط إرشادية  §
 خطوط إرشادية لتصميم املدافن §
 .اإلغالقخطوط إرشادية لتشغيل املدافن ومراقبتها والعناية ا فيما بعد  §
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 شهر وقد أسهمت تلك     ١٤ مؤمترات للخرباء عقدت على مدى       ٣وقد مت إعداد هذه اخلطوط اإلرشادية واملوافقة عليها ىف          
 كمـا  .املؤمترات بشكل كبري ىف بناء القدرات و تبادل املعلومات بني دول املنطقة الىت شـاركت يف هـذه االجتماعـات    

  .ساعدت هذه االجتماعات  أيضا على رفع مستوى الوعى فيما يتعلق بإدارة النفايات اخلطرة
  .وثائق  يتم نشرها من خالل املشروعثالث ضمن وثيقة  أيديكم بني ومتثل اخلطوط اإلرشادية الىت

ها تلك اخلطوط اإلرشادية هى نتيجة عمل شاق متواصل من جانب فريق عمل املـشروع منـذ بدايتـه     ابنتواملقاييس الىت ت  
 وأخرياً نتيجة للتدقيق والتمحيص مـن جانـب         . تنفيذ املشروع  أثناءواملناقشات احلامية خالل مؤمترات اخلرباء الىت عقدت        

  .ستشاريني املرموقنياال
  

 ألغـراض  وأيـضا  من قبل الفنيني وغري الفنـيني     استخدامهاوقد قصد أن تكون هذه الوثائق شاملة ىف بساطة حبيث ميكن            
ومن اجلدير بالذكر هنا أن هذه الوثائق ستظل ملفات مفتوحة للتحديث والتحسني والتنقيح مع تزايد املعلومـات                  .التدريب
 يرحب دائماً بتلقى أى مالحظات مرتدة من قبـل مـستخدمى   BCRC-Cairo اإلقليمىالقاهرة  كما إن مركز   .واملعرفة

  .تلك اخلطوط اإلرشادية حبيث تكون الطبعات املستقبلية أكثر إفادة
  

و  مث املعايري الفنيـة     األساليب اىل فصول مستقلة تبدأ باملفاهيم و تعرب اىل          اإلرشادية األدلةو قد قسمت كل وثيقة من وثائق        
 مجيع الوثائق على قائمة مراجع ملن يرغب ىف التوسـع ىف البحـث ىف               احتوتو قد   . ذلك لتسهيل عملية القراءة  و الفهم      

  .املوضوعات ذات الصلة
  
  سعيد دحروج. د

  مدير املشروع
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  ةــمقدم -١
  

 عن احلد األدىن    فضال دة اجلفاف  دفن النفايات اخلطرة يف املناطق شدي      قعامو الختيار اإلرشاديةالية اخلطوط   تقدم الوثيقة احل  
 اختيـار  مشروع إطار ىف تفاصيلها واستيفاء ةرشادياإل اخلطوط هذه تطوير مت وقد .هلذه املواقع البيئى األثر يميملتطلبات تق

  سكرتارية اتفاقية بـازل  قبلمن ويلهمت مت والذي اجلفاف شديدة املناطق ىف اخلطرة النفايات مدافن دارةإو وتصميم املوقع
)(SBC   بالقاهرة  املركز اإلقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا      و يقوم  (BCRC-Cairo) األسـلوب   و يعتمد  .  بتنفيذه 

و احللقـات  أ االجتماعات عن فضالجعة والتوثيق ا على عملية مطولة تتضمن املراحلالية اإلرشاديةاملستخدم لتطوير اخلطوط    
 قائمة اخلرباء من الدول العربية املشاركني ىف أجتماعات اخلرباء الىت عقـدت           :١-راجع ملحق    ( موعات اخلرباء  ةالنقاشي

  .املشاركني  بواسطة اخلرباءالنهائي واالستكمال وضع التفاصيل وأخريا ) على هامش املشروع
  

 االجتماعات خالل  عندما يتم التوصل ىف النهاية اىل احلد األدىن للمتطلبات واملمارسة اجليدة           اإلرشاديةويتم تقدمي اخلطوط    
 السـتخدام  دعم للقرار حبيث توفر الفرصة     أداة لكى تكون    اإلرشاديةوقد صممت اخلطوط     . العرب موعة اخلرباء ية  الرمس

 حتد من تطوير مدافن النفايات ىف البالد الناميـة           قد  والىت  املتبعة ىف الدول املتقدمة     الصارمة ساملقاييالظروف احمللية لتخفيف    
  . البيئية للخطرأويض الصحة البشرية وذلك دون تعر

  
ـ  اإلرشاديةواخلطوط  BC بازل اتفاقية ىف االعتبار مقررات     أخذاة هنا    املقدم اإلرشاديةوقد صممت اخلطوط     ن الصادرة ع

 خيتص بدفن النفايات فضال عن العديـد مـن          ما في توجيهات االحتاد االوروىب   و األمريكية البنك الدوىل ووكالة محاية البيئة    
  .)راجع فهرس الكتب واملقاالت املرجعية( خرى املنشورةألقارير اتال
  

 فضال عن وضـع      تطبق فيها  اليت  واملناطق  الدولية لتتوافق   املعايري تعديللى  ع اإلرشاديةطوط   وراء هذه اخل   الفلسفةوتنطوى  
ن تـستخدم   أويتوقـع    .يدة اجلفاف شدددة لكل موقع ىف املناطق      املنهج املتوافق القابل للتطبيق مبا يتناسب مع الظروف احمل        

  . بعد إقرارهاحدى البالد العربيةأ ىف ةت اخلطر مدفن للنفايا موقعالختياررشادية إلهذه اخلطوط ا
  

 للكثري من املدخالت    هج عن احتيا  مكلفا فضالً ) باملعىن اهلندسى (النفايات اخلطرة املتقدمة تقنيا       مدافن إنشاءوغالبا ما يكون    
 مدافن النفايات عالية التقنيـة  إنشاء احلالية للتعامل مع قضايا تتخطى    اإلرشادية اخلطوط   تكييفولذلك فقد مت    التقنية واملالية   

 بعض املتطلبات فيمـا يتعلـق   استبعادو أمكانية استثناء أوسيتم التركيز بشكل خاص على . بيئياً مقبول أداءولكن مع تقدمي   
مبا يتفق مع القـدرات      العربية و   ىف منطقتنا  املناخية و اجلغرافية   لالنتفاع بالظروف     املوقع والتصميم والتشغيل واملراقبة    باختيار

  .املالية للبالد العربية النامية
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٢

  :ساسية التالية عند اختيار موقع مدفن النفاياتأل املشروع دوما ىف اعتباره األهداف اويأخذهذا 
ا يتيح  ممالتكلفةح تصميما بسيطا جمديا من حيث  مقبول بيئيا وانه يتيتطويره املوقع املزمع أنكد من أالت §

  .اً جيدالًبدوره تشغي
  .بيئياً لكونه مقبول اً ومجاهريياجتماعيانه مقبول أكد من أالت §

ايري اخلاصة بتعني مواقع مدافن النفايات فقد رؤى ضرورة التقدمة لتصنيف مواقع مـدافن النفايـات الن                 عوقبل مراجعه امل  
  . بتصنيف مدفن النفاياتوثيقةات صله ني املوقع ذيمعايري تع

  
ويتـضمن  . اخلطرة ملدافن النفايات    )EIA (البيئي األثراختيار املوقع وتقييم     : مها أساسيني قسمني   إىل احلالية الوثيقةوتنقسم  
وقـع   املاختيـار ساليب التعامـل مـع      أ و دارة الرشيح احلاجة إل  ، النفايات لنوعول مقدمة لتصنيف النفايات تبعا      ألالقسم ا 

 لكونـه (ثر البيئـى  ألوقد خصص القسم الثاىن ملناقشة تقيم ا       . املناطق القاحلة  يفومتطلبات صالحيته لدفن النفايات اخلطرة      
 ىف  البيئيـة دخال العواقب   إل تأثريادوات الىت منلكها    ألكثر ا أ احد   )لتخطيط الشاملة ملدافن النفايات    من عملية ا   أجزء ال يتجز  

 ىف عمليـة    البيئية االعتبارات إدخال يساعد ولكنه ال يتحكم ىف ختطيط املشروع وتنفيذه مبا يضمن             فهو ، القرار اختاذعمليه  
ثـر البيئـى    أليم ا ي تق أ نبد أن فالبد   املرجوةهداف  ألوحىت حنقق ا   .واالقتصاديةاختاذ القرار جنبا اىل جنب مع العوامل التقنية         

  .)HWLF(فيها ملشاريع مدافن النفايات اخلطرة  ال رجعه تقرارافور التفكري ىف املشروع وقبل اختاذ 
  

ـ  التكلفةب وبطريقه جمدية من حيث و التعاطى مع القضايا البيئية ىف الوقت املناس   أثر البيئى بالتعامل    أل ويسمح تقييم ا   الل خ
الكلية ملشاريع مـدافن   البيئى ميكنه املساعدة على ختفيض التكاليف األثر وتنفيذه وبالتاىل فان تقييم وإعدادهتصميم املشروع  

جناز تلك املشاريع حسب اجلدول الزمىن كما يساعد على تصميم مـشروعات حتـوز   أاملخلفات اخلطرة كما يساعد على    
  . والقائمني عليها أصحاب املصاحلقبول
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  یاتیف مدافن النفاصنتقدمة ت -٢
وحىت نفصل هذه  .هداف منهاألها وا تشغليوإجراءات استخدامهاىل طبيعة إ اً مدافن النفايات مؤشرتصنيفيعطى 

  :كالتايليصها خهداف مدافن النفايات والىت ميكن تلأىل مراجعة إاحلقيقة سنحتاج 
 النفايات تيارات توالد وحجم النفايات نوع حيث من النفايات من التخلص واحتياجات مواقف دراسة §

  الرشيح من مؤثر كم لتوليد وقابليته
 النفايات من التخلص الحتياجات الواسع املدى تعكس الىت اتالنفاي مدافن من أصناف تطوير §
 ادى لالختيار املتطلبات من متدرج دىنأ حد لعمل ساسأك النفايات مدافن )فئات( صنافأ استخدام §

  واإلغالق التشغيل و والتصميم التكلفة حيث من للموقع
  :تبعا لــــــــ هداف السابق ذكرها ميكن تصنيف مدافن النفايات األىل إ ناداًتواس
  نوع النفايات موضوع الدراسة §
   النفايةتيارات توالدحجم  §
   مؤثررشيحد مكانية تولإ §

  تصنیف النفایات ١-٢
 ومـدافن  املرتليـة مثـل النفايـات   ) G ( الىت يرمز هلا بالرمز  تصنف مدافن النفايات اىل مدافن صاحلة للنفايات العامة       

  :  اىل جمموعات تبعا ملعدل خطورا كالتاىلاخلطرة ميكن تصنيف النفايات كما) H( ويرمز هلا بالرمزاخلطرةللنفايات 
  بالغ اخلطورة)          ١(معدل خطورة   
  عاىل اخلطورة)          ٢(معدل خطورة   
  متوسط اخلطورة)          ٣(معدل خطورة   
  منخفض اخلطورة)          ٤(معدل خطورة   
رة ضمنا اختالفا ىف التعامل واملعاجلة والتخلص وبالتـاىل ميكـن تقـسيم مـدافن                تدرجيات اخلطو  أووتعىن معدالت   

  : ومها،هاعاملخلفات اخلطرة اىل نوعني تبعا ملعدل خطورة املخلفات الىت صممت للتعامل م
  .ل نفايات من مجيع معدالت اخلطورةميكنها قبوH: (H( مدافن .١
  . النفايات املرتلية العامة مدافنفضال عن ٤ و٣ نفنيصوميكنها قبول النفايات من ال)  h : H(مدافن   .٢

   الرشیحإدارة  إلىرشیح مؤثر والحاجة د تولإمكانیة ٢-٢
 وخاصة عند السماح بالتخلص املشترك من النفايـات          الرشيح إلدارةيات اخلطرة تتطلب نظاما      مجيع مدافن النفا   أنيفترض  

 متقطـع   رشيحد  لت لديها القدرة على تول    ا مدافن النفايات ماز   أن  جند شديدة اجلفاف  األماكن اخلطرة الصلبة والسائلة وىف   
دىن والسيطرة عليه بواسطة نظـام  أل احلد اإىل املتناثر ة والبد من التقليل دوما من الرشيح     ريحوال اجلوية املط  أل ا ومتناثر خالل 
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٤

ال عندما  أ ) وجمارى صرف  إزالة ةوأنظممبطنات حتتية   (  دارة الرشيح إلنظام   إقامةنه ليس من الضرورى     أال  أصرف مناسب   
  . املولد التأثري سلباً على البيئةرشيحميكن لل
  

 باسـتخدام  وميكن حسابه    لرشيح ا  تولد مكانيةإلم السريع   ي للتقي استخدامههو حمدد بسيط ميكن     ) B( املناخى   املائيالتوازن  
ن املائى بواسطة املعادلـة  تواز ويتحدد ال.)E( والبخر   )R(ال ومها   املطر      أني الوحيدين للتوازن املائى الكلى      ياملكونني املناخ 
  B=R-E:        البسيطة التالية
                :حيث
)B  (يمترلهو التوازن املائى املناخى مقاسا باملل  
)R (ليمترلهو املطر الساقط مقدرا بامل  
)E (يمترلتربة بامللالالبخر من سطح  هو  

كثـر  أعـوام  أ يف)  B(كثر سنة مسجلة من حيث سقوط املطر مث يعاد حـساب  ألعن املوسم املطري )  B(وحتسب قيمة 
ن أكثر السنوات املسجلة مطرا قد تكون كذلك فقط بسبب سقوط املطر ىف غري مومسه مبعـىن                أن  ألجفافا بشكل متعاقب    

)  B( كانـت  إذايـر مـا   عادة احلساب حىت يتم تقرإ مطرا ويتم األغزرمطرا ال حيدث بالضرورة ىف العام  األغزراملوسم 
   :احلالة بياناا املناخية وىف هذه املتاحةسنوات من السنوات ) ٥ ( مخسقل من سنة كلألموجبة 

   مؤثر بسبب املناخرشيحد ال يتوقع تول §
 ) -B(يتم تضيف املوقع  §
ـ      أل حالة االلتزام باحلد ا    يف § لفـات  خن املدىن من املتطلبات فيما يتعلق باملوقع والتصميم والتشغيل والتخلص م

 لرشيحدارة اإلنشاء نظام إ فقط فليس من الضرورى الصلبة
 : املتاحة بياناا املناخية فانه األعوامعوام من أ ) ٥ (  مخسة من عام كلألكثرموجبة )  B(وىف حالة كون 
 لرشيحد مؤثر ليتوقع تول §
 )B+(يف املوقع صنيتم ت §
  دىنأ تصبح متطلبا لرشيحا إدارة أنظمةدارة فان إا كهذا يتطلب رشيح أنومبا  §
 العوامـل   تلك ملوقع مدفن النفايات وتشمل      املائيخرى غري سقوط املطر والبخر على التوازن        أن تؤثر عوامل    أمن  املمكن    

و أ املوقـع  اختيار بسبب سوء    أماىل النفايات   إ السطحيو  أ اجلويفو وصول املاء    أخل  اايات القادمة وتد  نفمستوى الرطوبة لل  
ـ      أ لدرجة   املائيوقد تؤثر تلك العوامل على التوازن        .و سوء الصيانة  ألصرف  سوء تصميم ا    )-B( ـن موقعـا مـصنفا ك

 الـذي  املائي توازن املوقع    استخداممهية مبكان   أل فمن ا  وبالتايلا مؤثرا   رشيح الواقع   يف املناخى يولد    املائي التوازن   باستخدام
 املنـاخى لتقيـيم   املائيبدال من التوازن ) كالنفايات السائلة مثال(خر ري سقوط املطر والبغ أخرى عوامل ىف االعتبار يأخذ

  . لرشيحمكانية توليد اإ
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٥

ـ  يف ) ملـم  ٤٠(وتتميز املنطقة العربية مبناخ قاحل عامة فمتوسط املطر الساقط ال يتجاوز              بعـض املنـاطق    إنم بـل    ا الع
ا واجلزء الشرقى من شبه اجلزيـرة  ي وجنوىب ليب ىف مصر دم مثل الفيوم والصعي   ا الع يف ) ملم ١٥(كثر من   أالصحراوية ال تتلقى    

 مساحة املنـاطق القاحلـة ىف   التايلويوضح اجلدول  .الشواطئة واجلبلية القريبة من   ويستثىن من ذلك املناطق الساحلي     العربية
  .الدول العربية

  تقسيم املنطقة العربية تبعا للظروف املناخية) ١(جدول 
رة تحت المطي  الرطبة  نوع المنطقة

  الرطبة
الجافة تحت 

  الرطبة
  عالية القحالة  قاحلة  نصف قاحلة

  مساحة المنطقة القاحلة 
  ٥٫٦٥٥  ٣٫٨٣٣  ١٫٣٦٣  ٢١٤٫٦٠  ١٥٦  ٠٫٣٤٧   كم٣)١٠(

  %٥٠٫٤  %٣٤٫٢  %١٢٫١  %١٫٩  %١٫٤  %صفر   النسبة المئوية

  
ناخيا من الصحارى عالية القحالة للسعودية       للظروف ىف املناطق القاحلة باملنطقة العربية فهى تتراوح م         هائلةويوجد تنوعات   

لـى  عىل التالل حتت الرطبة للبنان كما تتراوح من ناحية التضاريس بني الكثبان الرملية لشمال السودان اىل السواحل املطلة            إ
 التقنيـة سواق التـصدير عاليـة      أ اىل   ه من جمتمعات الرعى وحدائق الفواك     اقتصادياح  و وتترا إفريقياالبحر املتوسط لشمال    

  هـذا  الثورية مبنطقة اخللـيج ىل احلياة احلضرية إ بالصومال اىل فالحى مصر      الريفينيطفال  أل من ا  اجتماعيامارات وتتنوع   إلل
  .على سبيل املثال ال احلصر

   مدافن النفایات)فئات(صناف أ ٣-٢
 ومهـا نـوع النفايـة       الأ هذا القسم     ىف انوقش) حمددين ( معاملني  يلى على  املقدم فيما يستند نظام تصنيف مدافن النفايات      

 :ى ه فئات من املدافن وأوصناف أ ١٠ مدافن النفاياتويقدم نظام تصنيف . للموقع املائى والتوازن
G:C:B- / G:C: B+ 
G:S: B- / G:S: B+  
G:L: B+ / G:L: B-  

G:M: B+  / G:M: B- 
H:H / H:h       

منها فقـط مـع النفايـات       ) ٢(منها مع النفايات العامة بينما يتعامل        ) ٨( العشرة يتعامل   ) الفئات( صناف  أل ا  ومن بني 
وسـيتم   )وعادة ما تطلق على مدافن النفايات العامـة  ( ىل حجم املوقع إ) L(و)M(و) S(و )C(احلروف اخلطرة وترمز 

  :شرحها ىف اجلدول التاىل
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  صناف مدافن النفايات العامةأو أفئات ) ٢(جدول 
    للمخلفاتاعأقصى معدل لإليد

  )يوم/طن( 
  حجم المدفن

 >٢٥  C عمومى  
  صغير S  ١٥٠<  و٢٥> 
  متوسط  M  ٥٠٠<  و١٥٠> 
< ٥٠٠  L كبير  

 ألعلـى )  يوم فـى الـسنة  ٢٦٠معبرا عنه بالطن لكل يوم لمدة    ( بمعلومية الوزن    لإليداعو يوصف أعلى معدل     
  . للمخلفات خالل مدة استخدام المدفنإيداعمعدل 
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  ع الموقالختیار العام المنهج -٣
  

  :بصفة خاصة ه التعرف على حجم املدفن املطلوب وموقعاعتبارها املوقع ىف الختيارخذ الدراسات املبكرة أن تأالبد 

  حجم الموقع ١-٣
 جيـدا  مؤشـرا مما يعطى   ) MRD( لإليداعقصى  األ وبالتاىل املعدل     النفايات تيارحساب حجم   عندما يصنف املوقع يتم     

  .رض املطلوبةألى للمدفن وبالتاىل مساحة اللحجم الفعل

  الموقع العام للمدفن ٢-٣
و أ(قرب ما ميكـن ملنطقـة       أة املقترحة ك  أقامة املنش أد  عو ي مع خدمتها   زالنفايات امل توليد  ) مناطق(ويتحدد بواسطة منطقة    

ـ    السليمة ةاالقتصادي من املمارسات    ،األدىن بغرض تقليل نفقات النقل للحد       ،توليد النفايات ) مناطق ن مـساحة   إ وبالتايل ف
ن أو املقترح وحيـث     أسلوب نقل النفايات القائم     أل  يتغري تبعاً  ى الذ االقتصادي بواسطة نصف القطر      تتحدد املبدئيةالبحث  

  . فلن نستطرد يف مناقشتهبالدرجة األوىل اقتصادي اعتبارتوليد النفايات هو ) مناطق(موقع املدفن بالنسبة ملنطقة 
  - :ىمايل فيلخصهان املوقع باختيارتعلقة ل التالية املما املراحأ

  للمشروعاليت ترتبط ا عيوب قاتلة  مجيع املناطق استبعاد §
 املوقع اختياريل معايري إ استناداالتعرف علي املواقع املرشحة  §
 و تصنيف املواقع املرشحةأترتيب  §
 فضل اخلياراتأل جدوىجراء دراسة إ §

  
 املعلومـات  نظـم عـن   فـضالً  (Remote Sensing) عـن بعـد   واالستشعارفضاء ويوفر التقدم يف تقنيات ال

قمـار الـصناعية ومعاجلـة    ألرض من خالل دراسة صور األ ديناميكية عالية الكفاءة ملراقبة ورصد اأداة ) (GISةاجلغرافي
تحليـل  ال(سـم والنطـاق   ث مقـاييس الر  ومن حياً و زمنياً متعددة طيفي  اً عن بعد صور   االستشعارنظمة  أوتوفر  . البيانات
 الختيـار قليمى  أل هاما ىف املسح ا    اً الطريقة الفنية دور   هذهوتلعب  . ا تبعا لدرجة التفاصيل املطلوبة    ه ميكن تبني  واليت) الفراغي
 اختـراق عن بعد قادر على      لالستشعار التصوير الرادارى وهـــو نظام نشط       أيضافن النفايات وهناك    ا ملد  مبدئية مواقع

 بالغ احليويـة بالنـسبة      السطحية حتت   كيبا هذه الطريقة الفنية لفحص شبكة الصرف والتر       استخدامافة ويعترب   التربات اجل 
  . املوقعالختيار
  
ما نظام املعلومات اجلغرافية فهو نظـام رقمـى         أ. يةف الطبوغرا للتغريات اخلرائط الليزرية بالغة احلساسية      ميكن استخدام كما  

ـ و احمللل ف  أصفات املستخدم   ا تبعا ملو  تكاملةد وحيلل ويظهر املعلومات امل    ين خيزن ويستع  أه  دارة قواعد البيانات مبقدور   إل ى ف
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د املواقع الىت حتقق    ي مجيع املتطلبات املمكن تصورها وبالىت ميكن للربجميات حتد        مبدئيادد املخطط   حينظام املعلومات اجلغرافية    
  .ملكلفداىن ايمجيع املتطلبات مما يوفر الكثري من العمل امل
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  البیئيثر أل الموقع وتقییم ااختیار -٤
  

   الموقعاختیارر یمعای ١-٤
وتـشمل  ) صـفر (و معدوماً متامـا     أقل ما ميكن    أثر على املكونات البيئية     ألن يكون ا  أيتطلب تعيني موقع مدفن النفايات      

 االقتـصادية  والعوامـل    افـق احليويـة كالنقـل      عن املر  الًحياء الربية فض  أل املائية واهلواء والتربة وا    دة املوار ياملكونات البيئ 
 جيوهيدرولوجيا على كل موقـع مرشـح        اًثر البيئى وحتقيق  أليما ل يجراء دراسة جدوى تتضمن تق    إ والبد من    واالجتماعية
ـ أ معيار )٢٠( عشرون وسنلخص فيما يلى    وبيئيا اجتماعيا الًثر البيئى احملتمل للموقع مقبو    ألذا كان ا  إلتحديد ما     وأئى صاق

 .اخلطـرة  أوة بالتخلص من النفايـات الـصلبة   دم ىف حتديد صالحية املواقع احملتملة للمنشاة اجلديدة اخلاص     خاستبعادى تست 
 يوضـح مـصفوف     ٢-ملحـق    (غراض دفن النفايات  ألية الىت ينبغى تطبيقها عند انتخاب موقع        ساسأل املعايري ا  يليوفيما  

  .)معامالت أختيار املوقع

  االقتصادیة وجتماعیةاالالمعاییر  ١-١-٤

  )الطاقة(المسافة والسعة 
 احلالية واملتوقعة للـتخلص مـن النفايـات         االحتياجات الستيعابكافية  ) سعة (استيعابيةن يوفر املوقع املختار طاقة      أالبد  
 الـىت   ثماراتاالستدىن وهى فترة زمنية تربر      أ سنوات كحد زمىن     ١٠ ال تقل عن      ىف املنطقة الىت يقوم خبدمتها ملدة        ةاخلطر

ن يتواجد املوقع على مقربة معقولـة  أوالبد  سات والطرق املؤدية واملعدات على سبيل املثالاق على املواقع للحيازة والدر    تنف
مـن  نصف قطـر    ) قصىأكحد  ( كم   ٥٠ى مبسافة   صوعادة ما يو   . من حمطة التحويل   أومن مركز توليد النفايات اخلطرة      

ىل إخذ متوسط الفترة الزمنية الىت يتطلبها الوصـول      ألمييل  ) ورمبا يكون مفضال  ( راح بديل   توليد النفايات  وهناك اقت    مركز  
ضافة اىل املسافة مثل حركة املـرور ونوعيـة         إلخرى با أ متغريات   االعتبارخذ ىف   أ بدال من املسافة وهو ي     االعتباراملوقع ىف   

  دقيقة بالنسبة ملركبـات      ٤٥ - ٣٠حدود رحلة الواحدة ىف  ن تكون الفترة الزمنية القصوى الىت تستغرقها ال       أالطرق وينبغى   
 من ذلك مركبات النقل عالية احلمولة مثل مقطورات النقـل           ىنتثسوي)  طن ٥مركبات تبلغ سعتها حواىل     (ع النمطية   يالتجم

ن هذا يعتمـد  أ الإ اقتصادياجمدية ) ذهابا فقط(ىل ساعتني إ قد تكون الرحالت الىت تستغرق فترة زمنية تصل احلالةوىف هذه  
  .على الظروف احمللية

  البنیة التحتیة
 الكهرىب اخلاص به ولذلك ينبغى      واإلمداد هليإ التحتية املطلوبة ىف موقع املدفن هو الطريق املؤدية          ه البني أهم عنصر من عناصر   

  .مداد الكهرىبإلتاحة الطريق واإ املواقع من حيث عتقييم مجي
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  حدود الموقع
لص مـن  خمتر من موقع الـت ) ٥٠٠( يط ىف حدود  طخو قيد الت  أ سكنية سواء قائمة     اك مشاريع تنمية   تكون هن  نأ ينبغيال  

ـ ن تكون املنطقة العازلة بني      أوينبغى  ،  رض غري املستخدمة  ألن حييط باملدفن منطقة عازلة من ا      أينبغى  النفايات كما     دفن امل
 حلدود املوقـع للحـواجز   املتامخة اًيص اخلمسة عشر متر من حدود املوقع مع ختص   لقاأل على   اً متر ٥٠ و اقرب حد ملكية     

داريـة  إل اجلهـات ا   وأكن احلصول على موافقة السلطات      كما مي . )و دائمة اخلضرة  أاخلضرية  (و املة   أالشجرية الطبيعية   
ن أل البيئية علـى     رض املتامخة والعوام  أل ا استخدام متر تبعا لوجوه     ١٥دىن  أ مترا وحبد    ٥٠ل من   قأاحمللية على مناطق عازلة     
و منـشـأة   أو مطعم   أو فندق   أسحب مياه   نبوب  أو  أو بئر ماء    أقرب مسكن   أ و اخلطرة   النفاياتتكون املسافة بني مدفن     

ـ   قل عند وجود ما   أوميكن املوافقة على مسافات فاصلة      ، دىنأ متر كحد    ٥٠٠غذية  أللتجهيز ا   بالنـسبة   إمـا   ،كيربر ذل
قـة سـواء ىف   ا للطنيبد من التعامل مع قضية املستخدم   ألاملولد ف ) نامليثا (االستصباحغاز   واستعادة جلمع   ةماملصمللمدافن  

  .هم خارجأقع املو

  المسافة بین المدفن والمطارات
دىن حـد  ألو هبوطها ىف املطارات    أقالعها  أالل  خ العشوائى للطيور بالطائرات     االصطداموالغرض من هذا املعيار هو تقليل       

  - : هذا املعيارجراءات موافق عليها من قبل مدير املوقع للسيطرة على الطيور وفيما يلى تفاصيلإ ممكن مامل تكن هناك
ذات  طائرات تستخدمهى مدرج أ كم من اية ٣ى موقع يقع داخل دائرة نصف قطرها أ استبعاديتم  §

  . موقع للمنشأةاختيارحمركات تربنية من عملية 
 طائرات مروحية  تستخدمهى مدرج أكم من اية  ١,٥ نصف قطرهاى موقع يقع داخل دائرة أ استبعاديتم  §

 . موقع للمنشأةاختيارمن عملية 
  . كم عن حدود مطار عام من عملية موقع للمنشاة٩,٥قل من أى موقع يبعد أ استبعاديتم  §

   ساسیةألالمسافة بین المدافن والطرق السریعة ا
وتتوقف املسافة  ، املتامخة البصرية املصاحبة للمدفن على الطرق السريعة        اآلثاردىن من   ألىل احلد ا  إويهدف هذا املعيار للتقليل     

 متر كحد   ٥٠٠صلة اىل املوقع ويقترح هذا املعيار مسافة فاصلة ال تقل عن            ى طبوغرافية املنطقة والطرق املو    كبري عل بشكل  
  .دىنأ

  الترفیهیة المسافة الفاصلة عن المتنزهات العامة والمناطق 
، امة واملناطق الترفيهيـة   عهات ال نـز املت نم البصرية املصاحبة للمدفن     اآلثاردىن حد من    أىل  إىل التقليل   إ املعيار   ويهدف هذا 

 مناطق علـى  ن يكون املدفن ىفأ ينبغىوال ، على طبوغرافية املنطقة والطرق املوصلة اىل املوقع        وتعتمد املسافة الفاصلة عادة     
ما بالنسبة للمناطق عالية اجلفـاف      أ،الريح السائدة   ) اجتاهات( اجتاهواملناطق الترفيهية ىف    امة  هات الع نـزمصعد الريح من املت   

  .دىن هلذا املعيارأ م كحد ٥٠٠فنقترح مسافة 
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   األراضىم ادخ المحلى واستالعقاريالتنظیم 
فكلمـا   احمليطة   األراضي خداماستفن ىف مناطق ال يتفق فيها مع         املد إنشاء إمكانية حد من    ألدىنويهدف هذا املعيار للتقليل     

راضى البور واملناطق امللحية تعد مواقع ممتـازة        األف،  لتطوير مدفن النفايات     صالحيتهت  دازقع   للمو االقتصادية األمهيةقلت  
  .القائمةراضى أل ااستخدام باعتباربينما املواقع كثيفة الزراعة واخلضرة فتعترب مواقع سيئة 

   توالبلدا عن المدن الفاصلة المسافات 
 ويفضلهولة أو بداخل املناطق املأب من مكانية توطني مدفن النفايات بالقرإدىن حد من أويهدف هذا املعيار اىل التقليل اىل 

  .)مصفوف معامالت أختيار املوقع: ٢راجع ملحق(كم ٣ال تقل املسافة املقبولة عنأ

  فایات الخطرة والمحاجر القدیمة كمواقع لدفن النواآلبارالمناجم المهجورة 
 وكذلك العديد من احملـاجر  لالستغاللو الناضبة أبار النفط ىف املرحلة الثالثة آ معظم دول املنطقة العربية يوجد العديد من    يف

دارة التخلص من النفايات وخاصة لدفن النفايات اخلطـرة         إلن تستغل بكفاءة    أيتوجب  و   ميكن بل    واليتواملناجم املهجورة   
وهنا يثـار سـؤال حـول كيفيـة         ،  ميكن حقنها مبجارى النفايات حتت ضغط ضئيل للغاية          اليت اآلباروهناك العديد من    

هلذا السبب  ،  استراتيجية بيئية شاملة     إطار يفدارة النفايات   إل املهجورة   واآلبار للمحاجر القدمية واملناجم     الكفءاالستخدام  
  : التاليةاألهدافمت وضع 
 واملناجم واآلبار احملاجر القدمية باستخدامدارته أ ميكن والذي ملستقبليوا الفعليدراسة وضع النفايات  §

 .املهجورة
ىل إ استنادا كثرها صالحيةأ واختياراملوقف القائم للمناجم املهجورة واحملاجر القدمية تقييم عمل الدراسات ل §

 .معايري خمتلفة ومتنوعة
 اخل... .تبعا لكميات النفايات ونوعيتها) هجورة دارة للمناجم املإفضل أى الىت حتقق أ( فضل فرصة أحتليل  §

  اخل.. والقيود والوضع اللوجيسىت
 .ىب منوذجى للمناجم املختارةيتطوير مشروع جتر §
 اختيار حقول النفط والغاز مع واستغالل استكشاف  من املهجورةلآلبار الوضع القائم ييم لتقاتعمل دراس §

 التقنية املختلفة واملتنوعة تجراءاإلل  اخل.. .واملالية واللوجستيةوحتديد املتطلبات التقنية  كثرها صالحيةأ
 . ىف املناجم املهجورة واحملاجر القدميةاًللتخلص من النفايات والىت سيتم تنفيذها صناعي

 اباجليولوجيع املعلومات عن العمليات والظواهر اخلاصة باحملاجر القدمية واملناجم املهجورة فيما يتعلق يجتم §
واهليدروجيولوجيا ) Hydrology(وعلم الطبقات واجليوفيزياء وعلم املاء ) Lithology (األحجاروعلم 

 املياه وتصميم خزاناتختبارى وهندسة إلواحلفر والتحليل ا) Rock  Mechanics(ليات الصخور آو
 . التعدينواقتصادياتاملناجم وتقنيات 
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بديلة للتخلص من النفايات تعد كمواقع  املهجورة واحملاجر القدمية  واملناجماآلباردارية فان قضية إلومن وجهة النظر ا
و أو املالية أ االقتصاديةو أو اهلندسية أو القانونية أبعاد تشمل العديد من املكونات سواء السياسية ألمشكلة متعددة ا

  . بالتفصيلهمعاجلتوبالطبع فان كل مكون ميثل سؤال حمددا ميكن بل ويتوجب ، و البيئية أ االجتماعية
دارة النفايات ووفقا إلستراتيجيات مستدامة إىل إ واملناجم كمواقع بديلة للتخلص من النفايات اآلبار اختيارد تنن يسأوالبد 

دوات أل التكنولوجية واتاإلجراءاد تصنيف النفايات حسب خواصها وصفاا املميزة عامال رئيسا ىف حتديد عوي، هلا 
  .و حملجر قدمي بعينهأو بئر مهجور أ الناجح سواء ملنجم االختيار فعلى التقنية الىت ستضمن بشكل

عندئذ لـن    اآلبارمياه وهيدروكاربونات وخماليط مائية ومستحلبات ىف       ونفايات حتتوى على زيوت       حقن على سبيل املثال  
لياا فضال عن   آ املميزة و  يكون هناك غىن عن معرفة جيولوجيا الطبقات وخواص الصخور والسوائل احملتواة وصفات الطاقة            

اصـة باختبـار البئـر و        اخل لوالتحالي) النقل ونظام احلقن    ( ستية  ج واملنشات السطحية والبنية التحتية واللو     اآلبارمعدات  
  .سريان السوائل وحماليلها

   البیئیةعتبارات اال٢-١-٤

   جیولوجيهیدروالهیدرولوجي و ال
والبد من تقييم بضعة مـتغريات   .والسطحي املاء اجلوىف واستخدامات حركة مع تعامل كل من اهليدرولوجيا واجليولوجيا  تو
مكانيات املائية والرطوبة ودرجة احلرارة ومدى متسك التربة باملـاء وذلـك لتحديـد              إلخرى مبا ىف ذلك احملتوى املائى وا      أ

  . حركة املاء وبالتحديد حتت ظروف غري ظروف التشبعواجتاهاتمعدالت 
  

طالق امللوثات خـالل  إل وسيلةلية حمتملة للنقل وكآ ك ) ىف صورة خبر  ( الرطوبة  مهية سريان   أيضا  أ االعتبار يفخذ  ألاوجيب  
  . املنطقة  القاحلةيات املقترح ىفللتوازن املائى خالل عملية تقييم موقع النفا )غةايص(ى تقييم أ

  
 ىلإلـة   ا وعالية القح  القاحلةملناطق  و بالقرب منه ىف ا    أ تقييم الظروف اهليدرولوجية العامة سواء مبوقع دفن املخلفات          حويرج

سـفل  ألسيمنع رشح املـاء  و الذى  حنتر والخاملتوسط السنوى للبمع ارتفاع  )طولاهل(رسيب  ت املتوسط السنوى لل   اخنفاض
. كـرب  أ ألعماق ىف حالة وجود تشققات تسمح بتغلغل املاء         إال رضأل سم حتت سطح ا    ٧٥ىل  إ ٢٥تزيد عن   قد ال   ملسافة  
  .فترات املطر املفرط هذا االفتراض ال يصلح للتطبيق خالل على أن

  منطقة التشبع المستمر
جراء التقييم اهليدروجيولوجى   إ ميكن   ،مداد املائى إلساسية ل أ حالة مستودعات املاء اجلوىف املستخدمة حمليا كمصادر         يف

و غري املنشورة عـن  أاملعلومات املتاحة سواء املنشورة لى مجيع عوىل للتقييم جيب التعرف ألففى املرحلة ا، على مراحل  
  :التالية التفاصيل على املرحلةن حيتوى التقرير املعد عن هذه أة واملنطقة احمليطة وتقييمها على أاملنش
 وأنواعهاة الترب §
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 الطبوغرافية §
 اجلوفيةمستوى املياه  §
 اخلضرة §
 املناخ §
 خرائط وصور للموقع §
 ك مواقع الصدوع بالقرب من املوقع احملتمل  مبا ىف ذلةالظروف الزلزالي §

  
 :على ) مكنأن  أ(التقرير  ن يشملأ  ينبغىكما
 اجليولوجية ةعمدألا §
 العرضيةاملقاطع  §
  اجلوفيةاملياه سريان هجتاإ §
  كم من املوقع٢املهجورة ىف حدود النشطة و اآلباردراج مجيع إ §

 املوجودة حتت املوقع التربة السطحية و الطبقاتخواص وتوزيع ف وص للتقييم اهليدروجيولوجى ينبغى ةوىف املرحلة الثاني
قل لكل هكتار لتحديد ألعلى ا جسه ٢عدد  حفر من أيضا والبد . حتت املوقعاجلوفيةاملياه ) ظروف(حوال أ عن فضالً

 إضافية جساتجراء إمع ،  )غراضأل اجليوفيزيقية لذات االفنية الطرق استخداموميكن ( ساسه الصخرى أحاله تربة املوقع و
  . عن حتديد نفاذية تربة املوقعالًساسية فضألعند الضرورة كما جيب وصف وتصنيف التربة والصخور ا

  الجوفيةالمياه 
   اقتراحات فيما يتعلق باملياه اجلوفيةيليفيما 

  مزمع بـجتريفى أو أسفل قاعدة املدفن أ سنوات ١٠ على مدى اجلوفيةعلى مستوى للمياه أيكون ن أ §
 األقلعلى  متر ٥
 قلأو أثانيه  /سم٧ ـ )١٠(ى أ نسبيا ة منخفضة نفاذي ذاتاملوجودة ةن تكون التربأ §
 سنوات لتطوير ١٠عادة شحن املياه اجلوفية على مدى إو بالقرب من منطقه أال يكون املوقع بداخل أ §

مثل الصخور اجلريية  (ةميى نوع من تكوينات الصخور املساأال يشكل أ.و املستقبلىأمداد املائى احلاىل إلا
ية ال تشكل حاجزا هلجرة الغاز نواع الصخرألن هذه األجزء من الطبقة اجليولوجية العلوية ) الكاربوناتية وأ
  لرشيحا و
ى فيضانات أ(قد يكون لفيضانات مخسينية ) فيضى (  كما ال ينبغى توطني املوقع بداخل سهل فيضاىن §

 يتم وفقا أنل فيضاىن مئوى فالبد هذا مت توطني املوقع بداخل سإ ماأ  )حنوها أو عام ٥٠كربى حتدث كل 
 لتصميم جمدى ماليا حبيث يستبعد االجنراف
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   المياه الجوفيةمنسوبميل 
 فكلما زاد امليل زاد معدل التدفق ولكى يكـون  اجلوفية تدفق املياه   واجتاه فكره عن معدل     اجلوفية املياه    منسوب ويعطى ميل 

 إلخفـاق نتيجة ( قل ما ميكن وبالتاىل يكون اثر اى تلوث عند مهبط التيار          أ ىروليكن يكون امليل اهليد   أد  بألاملوقع مناسبا ف  
  .دىنألعند احلد ا) نظام التبطني 

  الجوفية تدفق المياه اتجاه
ق نظام التبطني   خفاإ ىف حاله    اجلوفية للمياه   اًن املخلفات سيتم التخلص منها ىف املدافن بشكل دائم فقد تشكل ديد           أل اًنظر

دىن والبد مـن تقيـيم      ألعند احلد ا  ) ىف حاله حدوثه  ( ثر حادث كهذا    أوبالتاىل فمن الضرورى توطني املوقع بشكل جيعل        
  .املصبات املائيةعند  ةيضا حسب بعد القرى الواقعأاملوقع 

  الجوفيةنوعية المياه 
 كان املاء اجلوىف    إذاويعترب املوقع مفضل    . لتخلص من النفايات   بشكل مباشر على تقييم موقع ا      اجلوفيةة املياه   قد ال تؤثر نوعي   

 حمققـه للمواصـفات     اجلوفيـة ذا مل تكن املياه     إ ممتازاًويكون املوقع    .ى غرض أل ال ميكن استخدامه     وأغري صاحل للشرب    
  .خيار معاجلة املياه غري واردوأو للزراعة  ملياه الشرب القياسية

  حد االحتواء
ن أ ينبغـي يداع املخلفات كما إ حييط مبنطقة احتواءقامة حد إ هى   اجلوفية للمياه   محايةىل ىف وضع مقاييس     وألوتعد اخلطوة ا  

م عن حد املخلفات والبد مـن حتديـد حـد    ٥٠ من أكثرن يبعد حد االمتثال  أ ينبغيوال    ،حبرم املدفن   حد االحتواء  يقع
  .السطحية قد تلوث املياه اجلوفية ىف املياه ةالداخلن امللوثات أ ىف حاله تبيان السطحية املياه امتثال

  مياه المطر والعواصف ) اختراق(  تغلغل 
 باسـتخدام العواصف  / اء املطر    الذى قد حيدث نتيجة لتغلغل م      السطحية وتلوث املياه    اجلوفيةمكانية تلوث املياه    إيتم تقييم   

 ات اهليدروليكيـة املميـزة للـدورات      ىل الصف إ ناداًتنا اس ممكالعواصف  /   كان تغلغل مياه املطر    فإذا الفروض املعقولة    اسوأ
  :عة فالبد من حتديد احملددات التاليةبواملناطق املش ) املومسيةاملياه ( السطــــــحية 

ىف املنطقة احملتمل  و  املياه اجلوفية القائم استخدام طبيعة  واملياه اجلوفية والصفات املميزة لنوعية املياه هيدرولوجية §
  العواصفهثر بتغلغل مياأن تتأ ميكن الىت
 اجلوفيةالصفات الطبيعية املميزة ملخازن املياه  §
 )املتوسطة والقصوى   (اجلوفية سرعه سريان املياه اجتاه §
 واملنطقة املشبعة) الدورة السطحية ( مسية  املواملياهنفاذية منطقه  §
  املتجانس ملنطقة الدورة السطحية واملنطقة املشبعةعالطاب §
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 ـــ طبقات منخفضة النفاذية سات الرمال احلصىعد §
 شقوق ىف الطبقات الطفلية §
  شحن املياه اجلوفيةبإعادة لتقييم الزمن املتعلق اجلوفيةعمر املياه  §
 عمق منسوب املياه اجلوفية §
 قابلية تغري عمق منسوب املياه اجلوفية §

  النفاذية
ن أىف احلالة املثاليـة جيـب    .رشيح تطوير املدفن حيث تعمل كحاجز لل هاما ىف  اًتلعب نفاذية التربة التحتية ملوقع الدفن دور      

دىن ألما ىف املناطق القاحلة حيث يقل حجم تغلغل املاء اىل حـده ا            أ، ىف الثانية     سم ٧- )١٠(×١ية التربة حواىل    تكون نفاذ 
كرب أعماق  أ اجلوفية على    خزان املياه جراءات لتحويل مسار املاء املنطلق وىف حالة تواجد         إبسبب البخر وىف حالة التفكري ىف       

  .ثانية فقط /  سم٦-)١٠) (العائق ( ن تكون نفاذية باطن القشرة أ متر ميكن السماح ب٣٠من 

  البركوالمسافة الفاصلة عن البحيرات 
 أومنطلق ملوث  بركة مباء أوق من املدفن على حبرية معمرة ثري املاء السطحى املنطلأمكانية تإىل تقليل إويهدف هذا املعيار 

 دائمة، اى حبريات أو املستنقعات أو متر حول الربك ٢٠٠رض تقع ىف حدود أى أوعليه ف،  خملفات أو/ محولة راسبية و
  . موقع للمنشاةاختيار من عملية استبعادها الصناعى يتم االستخدام و احملتوية على مياه لغريأسواء الطبيعية 

  ى المائيةنهار والمجارألالمسافة الفاصلة عن ا
و جمـرى   أ املاء السطحى املنطلق من املدفن على ر معمـر           تأثريمكانية  إدىن من   ألىل التقليل اىل احلد ا    إويهدف هذا املعيار    

 متر مـن خـط مـاء    ٥٠٠رض تقع ىف حدود أى أوعلية ف، و خملفات أ /وسبية او محولة رأمائى سواء مباء منطلق ملوث  
 من عملية موقع املنشاة ويوصى باملـسافات الـدنيا   استبعادهايتم ) تنييمن كال الناح(ى و جمرى مائأى ر معمر   أ) شاطئ(

الـيت   عن املسطحات املائيـة املتدفقـة   م٣٠٠٠و ، م ٣ يقل عرضها عن اليت م من املسطحات املائية املتدفقة     ٥٠٠ :التالية
  .و يزيدأم ٣يساوى عرضها 

   الرطبةاألراضي
و أراضى الرطبـة  ألحياء اأ وئل املصاحبة ملدفن خملفات خطرة على موا  اآلثاردىن من   ألل للحد ا  لتقلياىل ا ويهدف هذا املعيار    

 اختيـار  من استبعادهاراضى الرطبة يتم ألرض رطبة خبريطة قومية لأ كصنفترض أى أ وعليه فان . تدهورهاو نوعية املياه  
  .ضى رطبة هامة بيئيا ذات تنوع حيوى مؤثرراأيداع املخلفات اخلطرة ىف إو أة كما ال ينبغى وضع أموقع للمنش
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  السمات الساحلية
 و مقومـات   هذه املسافة تبعا حليازة م كحد ادىن وميكن زيادة١٠٠قل من أ حبرى شاطئى أ يبعد حد املدافن عن أالبد  ال

  . بالقرب من املناطق الساحليةألراضي ااستخدامات

  صرف الموقع 
ن التـصميم   أال   إ ،فضل من غريها من املواقع      أن تعترب   أ جيب    الدفن قةمنط  املندفعة جتاه  لمياه ل اً طبيعي  تقليالً  توفر اليتاملواقع  

سـاليب  أ وسائل كافية للجمع والتحويل وغريها مـن         استخدامدىن من املاء احملتبس من خالل       ألاجليد ميكنه التقليل للحد ا    
  .نشاء والتشغيلإلالتحكم مما يعىن ضمنا زيادة ىف تكلفة ا

  الحيوي التنوع
 داخـل  باالنقراضو املهددة أنواع النادرة ألو توالد اأ معروفه ملعيشة  أو موائلى مناطقأيث ال تتواجد    املوقع حب  اختيارويتم  

  .م من املناطق احملمية١٠٠٠قل من أن يقع حميط املوقع على مسافة أحدوده كما ال ينبغى 

  اصلة عن مياه العمليات الصناعية المسافة الف
ثري املاء السطحى املنطلق من املدفن على بـرك ميـاه العمليـات             أمكانية ت إدىن من   ألىل التقليل للحد ا   إذا املعيار   ويهدف ه 
ـ  ،و مبخلفـات  أ /و حبمولة راسبية و   أ سواء مباء منطلق ملوث       املطرية  العواصف  خزانات مياه  وأالصناعية    تـستبعد   ه وعلي

و العمليات الصناعية مـن عمليـة   أدارة مياه العواصف إل بركة أي م حول١٠٠راضى الواقعة داخل دائرة نصف قطرها      ألا
  .اختيار املوقع

  )ضية يالف(  السهول الفيضانية 
 الـيت  (   تدفقات مياه العواصف املصاحبة للفيضانات املئوية      حدوثمكانية  إدىن من   ألويهدف هذا املعيار للتقليل اىل احلد ا      

  : قد تؤدى اىلاليت و ) عام١٠٠حتدث كل 
  كلهآ التسبب ىف تأوالل بغطاء املدفن خإلا §
  اجنرافهاو التسبب ىف أخالل باملخلفات املوجودة باملوقع إلا §
  نظمة الرصد البيئىأثري على أالت §

و الطاقـة   أو بتخفيض الـسعة     أ التدفقات املصاحبة للفيضانات املئوية      بإعاقةمكانية قيام املدفن    إيضا اىل تقليل    أكما يهدف   
  . املوقعاختيارراضى واقعة داخل السهول الفيضانية املئوية من عملية أى أ استبعاد يتم هلفيضاىن وعليالتخزينية للسهل ا
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  خية القوميةي التارواآلثار الحفاظ على المعالم 
ـ ألاوللمواقع التارخيية الذى يشكله املدفن دىن من التهديد   ألىل التقليل للحد ا   إويهدف هذا املعيار     ضها ثرية الىت ال ميكن تعوي

جهـزة  أاملعينـة بواسـطة   ) املناطق احملمية(وللمعامل الطبيعية ) ة القومية املسجلة مبوجب قوانني احملافظة على املعامل التارخيي   ( 
  :ة وفيما يلى تفاصيل هذا املعيار يربية املعنعلبالد الالشئون البيئية ىف ا

مبوجب قوانني احلفاظ على املعامل التارخيية القومية ثرية مسجلة أو أراضى الىت حتتوى على مواقع تارخيية ألتستبعد ا §
  املوقعاختيارمن عملية 

  املوقعاختيارجهزة الشئون البيئية من أينها بواسطة يراضى الىت حتوى مناطق حممية مت تعألتستبعد ا §

  باالنقراضدة دنواع المهألا
  :فن الذى قددىن حد من التهديد الذى يشكله املدأىل إويهدف هذا املعيار للتقليل 

  باالنقراضو أهددة باخلطر املنواع أللاحليوية  البيئية ئلحداث تعديالت سلبية باملواإو أ تدمري يفيتسبب  §
  باالنقراض أونواع املهددة باخلطر أليعرض للخطر استمرار وجود ا §
نواع مهددة ألية  حيوموائلراضى الىت حتوى أل وعلية تستبعد اباالنقراضنواع املهددة باخلطر ألخذ اأ يفيسهم  §

   املوقعاختيارجهزة شئون البيئة من عملية أ واملدرجة مبوجب قوانني باالنقراضو أباخلطر 

  راضى التولدأ/ المراعى الشتوية 
راضـى توالـد   أو أحيوانات الكبرية لمكانية تعرض املراعى الشتوية احليوية لإدىن من ألىل التقليل للحد ا  إويهدف هذا املعيار    

راضى الىت حتوى املراعى الشتوية احليويـة حليوانـات         أل املصاحبة لدفن النفايات وعلية يتم استبعاد ا       لآلثار لربية  احليوانات ا 
 اختيـار ة ىف البالد العربية من عمليـة        ي املعن تالوزاراينها بواسطة   ي الىت مت تع   احليوانات الربية راضى توالد   أو  أالكبرية  الصيد  
  .املوقع

  جماهیرى معاییر القبول ال٣-١-٤
.  احملتملة على الصحة العامة و مستوى املعيشة و القيمة العقارية و ملكيـة األرض            باآلثارالقبول اجلماهريى يعىن بشكل عام      

 القبول اجلمـاهريى أو أحـد       إمهال يسبب   أنو ميكن   .  املدفن ىف اجلوار   إنشاء باملقاومة اجلماهريية الىت ترفض      أيضا و يعىن 
  : ذات الصلةاالعتباراتفيما يلى أهم .  املشروعقاومة إنشاءوم املشاكل اىلمعايريه 
   مقاومة مجاهريية د املدفن سوف يولإلنشاءنقل السكان من املكان  §
اطا بسياج حموضع املدفن ىف مكان ظاهر و مرئى للمجتمع احمللى قد يشكل رفضا مجاهرييا أكرب منه لو كان  §

 .طبيعى
ىف طريقها اىل املوقع فكلما قلت املسافة الىت تقطعها   الىت تنقل املخلفاتحساسية املناطق الىت متر ا الشاحنات §

 .الشاحنات بني املناطق السكنية كلما قل الرفض اجلماهريى
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  . املعاكس هلبوب الرياح نسبة اىل املناطق املأهولةاالجتاه يتم اختيار املوقع ىف أنالبد و :  اجتاه الرياح السائدة  §
فكلما زادت هذه املسافة .  مع عمليات الدفنتتوافق ال املأهولة و املناطق املستغلة و الىت قد املناطقاملسافة اىل  §

 . و تشغيل املدفنإلنشاءكلما قلت املضايقات اجلماهريية املعارضة 
احلـدود  حلماية املناطق املأهولة و السكان من أى أثار غري مرغوبة للمدفن فالبد من حتديد مناطق عازلة لفصل املدفن عن           و

  .االجتماعية و االقتصاديةاملستغلة كما ذكر أنفا ضمن املعايري 
  

   جیولوجیة و جیومورفولوجیةاعتبارات ٤-١-٤
كثـر  أجراء مسح   إلملنطقة ما متهيدا    ) و مسات معينة وحمددة   أ(ساسية  ألو مسح للسمات ا   أىف عام   ستكشاإجراء فحص   إيتم  
ن جتـرى   أجية البارزة عند موقع دفن النفايات اخلطرة وبالقرب منه والبـد            ولوي اجل يال للتعرف على السمات الطبيعية      تفص

كجزء من عملية وصف طبـاع املواقـع         جيولوجية ىف وقت مبكر من عمليات فحص موقع املشروع           استطالعدراسات  
 من التلوث   اجلوفيةياه   الطبيعية للمنطقة املقترحة كموقع للمدفن محاية كافية ملوارد امل         اجليولوجيةوقد توفر السمات     .اخلاصة

  . النفاياترشيحبواسطة 
  

 ،ز ملوثـات الرشـيح  يالتلوث وترك  حدوث خرى فقد تساعد السمات اجليولوجية السطحية وحتت السطحية       أومن ناحية   
راضى خارج املوقع خارقة بذلك هذا املتطلب       أل ل  تلوث فما دامت جيولوجية املنطقة ال توفر محاية طبيعية فالبد من حدوث          

 كمـا ال ينبغـى   ألسفلوحتت هذه الظروف فالبد من تركيب مبطن عاىل الكفاءة للقاع وذلك للحد من الرشح احملتمل       ، 
و أ صـدعيه ىل وعليه فال ينبغى وجود خطوط       اتوطني مدافن النفايات حيث يوجد خطر حمتمل بدرجة مؤثره للنشاط الزلز          

 ذه املعايري االلتزامال يكون من املمكن      نه قد ألى الرغم من     م من حميط املوقع وع     ٥٠٠ ىف حدود    نشطة ةيجيولوجتراكيب  
 ذه الطريقة عاده ما     زىللالزوجه القصور هذه ولكن احلد من اخلطر        أن التصميم اهلندسى ميكنه تعويض      إىف بعض املواقف ف   

  .اً مكلفيكون بديالً
  

)  بامليـاه أوسواء املسببة بالرياح (كل آمناط التأ ودارواالحنن يلحظ ويراقب اجليولوجيا السطحية والطبوغرافية    أالبد للمحقق   
  .الدقيقة عن التضاريس السطحية املائية فضالًواارى املائية وغريها من املسطحات 

رض ذات أل الطبيعى للموقع من وجهة نظر الصرف ولكن ااالحندارمهية أى أتوت: لالحندارالنسبة املئوية  §
ن يكون املوقع مقعرا أفال ينبغى  وقد حتتاج لتسوية وكذلك اإلنشاءة ىف املنحدرات العالية قد تشكل صعوب

 ملنع التراكم املائى وذلك  ال يكون به اى اخنفاضأى
ن تكون طبوغرافية املواقع حمدبة بالنسبة ملا حييط ا حىت يتم صرف مياه أ يفضل بشكل عام  : الطبوغرافية §

ىل املوقع إا بينما ينظر يطبوغراف اًعترب املوقع احملدب موقعا ممتاز عن املوقع بشكل طبيعى ولذلك ياًاملطر بعيد
  موقع ردىءنهأعلى املقعر طبوغرافيا 
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لت متر بعملية التصلب قد ال اى منطقة ذات تربة غري مستقرة كمنطقة ردمت حديثا ومازأ :اهلبوط االرضى §
 نيبطت قد ميزق نظام الىري املتساوى الذغ) االستقرار( اهلبوط الحتماالت اًنشاء املدفن نظرإلكون مناسبة ت

 رديئا أوى موقع ردم بتربة مستعارة أن نعترب التربة املستقرة اىل حد ما موقعا ممتازا بينما يعترب أولذلك ميكن 
 اهلبوط األرضىمن وجهة نظر 

   الجيولوجيا التحت سطحية
     ملعامالتبرصد مالئم و حىت من املستحيل القيام أقد يكون من الصعب : حجارألعلم خواص ا §

 سفل املدفن غري متجانسةأ الواقعة ذا كانت طبيعة الطبقات التحت سطحيةإ اجلوفيةاملياه ) حملددات(
 نشاء املدفنإل بالنسبة اًساس الصخرى كان املوقع ممتازألالعمق اىل ا زادكلما : ساس الصخرىألىل اإالعمق  §

 ساس الصخرىألىل اإ نظر العمق ة من وجهاً تصنيفا ممتازقع مينح املواً متر١٥ و ١٠فعمق يتراوح بني 
 حني تقييم خمتلف املواقع الىت مت االعتبارلية ىف اىل واحلدة الزلزان يؤخذ النشاط الزلزأالبد : ليةااحلالة الزلز §

 اإلدارة أنظمة فشل قل ما ميكن حىت ال يكون هناك خطرأ ةالزلزالين تكون احلدة أبد ألالتعرف عليها ف
 ية زلزالأمحال ىأل نتيجة سليمة للموقعال

  )reasA ltauF( مناطق الصدوع
تـالف  إرضية املصاحبة للصدوع النشطة ىف      ألمكانية تسبب احلركات ا   إدىن من   ألىل احلد ا  إىل التقليل   إويهدف هذا املعيار    

من صدوع ) من كال اجلانبني(م  ٥٠٠راضى واقعة ىف حدود أى أوعلية تستبعد  .بأدائه ضرارإل املدفن ومن مث ااحتواءنظام 
 املوقع فال ينبغى توطني مدافن النفايات حيث يوجـد         اختيارمن عملية   ) احلديث( زاحة خالل العصر اهلولوسيىن   إلرضت ل عت

  ..ن ذكرناأ كما سبق يلخطر مؤثر للنشاط الزلزا

  )reasAe lnstabU(المناطق غير المستقرة 
حلاق إو قوى قادرة على     أحداث  ألكانية توطني املدفن ىف مناطق عـرضة       مإدىن من   ألىل احلد ا  إ هذا املعيار للتقليل     ويهدف

خطـار  ألن يكون هـذا املعيـار ملتزمـا مبنـاطق ا     أبد  أل على نظام الرصد البيئى و     التأثري وأ خلفات امل احتواءالتلف بنظام   
 الـذى يتجـاوز     االحنـدار راضى ذات   أل ا بعاداستميكن   ههزة الشئون البيئية احمللية وعلي    جأاجليولوجية العامة مبوجب قوانني     

  . املوقعاختياررضية موثقة من عملية أ الياراتو الىت تعرضت أ% ٢٠

  )errainsTarst K ( التكهفات الجيريةأراضى
و أ احلجر اجلـريى  إلذابة كنتيجة كونت الىت تسطحية وتعىن املناطق ذات الطبوغرافية الكارستية بسماا السطحية والتحت

  .وبانذو غريمها من الصخور القابلة للأ لوميىتالدو
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اـارى املائيـة   ) على سبيل املثال ال احلصر  ( الكارستية   األراضي يفاملوجودة  ) التضاريسية(وتشمل السمات الفسيوجرافية    
 قـد    والىت اجلبسية و أ خرى مثل الصخور الدولوميتية   ألوالصخور ا ،  والعيون الكبرية والوديان املسدودة      فالغاطسة والكهو 
 عن بعـد   االستشعارضافية عن الظروف الكارستية بواسطةأ وميكن احلصول على معلومات   .ثريات الذوبان أتكون عرضة لت  

ن يساعد عمل اخلرائط السطحية للـسمات الكارسـتية ىف تفهـم            أ التقنية املختلفة مثل تفسري الصور اجلوية وميكن         هبطرق
  الكاربوناتيـة احملليـة وعلـم الطبقـات     الـصخور جيولوجيـا ن تفهم   أية كذلك ف  راضى الكارست ألبية ىف ا  يمناط الترك ألا
)Stratigraphy ( قية واالستشعار عن بعدي الطرق التقنية اجليوفيز بياناتن يساعد ىف تفسريأميكن.  

  )ovementMass  M(المناطق المعرضة للحركة الكتلية 
حيـث  ) مكانية مادية حلـدوثها     إو ب أق الىت تتميز حبركة كتلية نشطة       ى املناط أ( و السيطرة   أري  أثوهى تلك املناطق ذات الت    

ع صـن و من أحداث طبيعية  أما بسبب   إو على مقربة منها     أو حتتها   أرضية سواء عند وحدة املدفن      أل ا الكتلينتج عن حركة    
 .رضيةألثري اجلاذبية اأ بفعل ت أو)رسفل املنحدأربة واملواد الصخرية نقل التمثل ( اإلنسان

 (landslides, debris slides, solifluction, blocksliding and rock fall)  

  )oilsS (اتالترب
 على  أيضا الرطبة كما ال ينبغى تواجدها       األراضىىف   تواجد مدافن النفايات على تربة سيئة الصرف كتلك الشائعة           ينبغيال  

لكـل  قل بعمق مترين أل على اجستانلمدفن يتم عمل    ل  خمطط عقا أقصى عند وصول احلفر اىل     . تربة جيدة الصرف للغاية   
  .ةأصالحيتها لدعم املنشمن كد ألتلالتربة  اختبار من املوقع ويتم هكتار

   حركة الكثبان الرملية
 حركـة   اجتاهـات الرملية وبالتاىل فالبد من حتديـد        عن املسار العام لتجمعات الكثبان       اًن يكون املوقع املقترح بعيد    أالبد  

مـا الكثبـان الرمليـة      أ، و مستثناة كمواقع لدفن النفايات      أن تعترب مواقع مستبعدة     ألرملية السائدة واملتوقعة على     الكثبان ا 
  .)اليومية( التغطية املتقطعة ألنشطة اقتصاديااملتصلبة فقد تعمل كمصدر حمتمل جمدى والساكنة 
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  )E.I.A (البیئي األثرییم قت ٢-٤
  

 مـن  يـد اء املزجرإجراءات املطلوبة كمعايري املوقع وإلفهناك العديد من ا كمدفن نفايات موقع مرشح للتطوير اختيارفور 
 البيئية احملتملـة للمـدفن بـالتوازى مـع     اآلثاروعادة ما يتم تقييم ، البدء ىف التطوير  ل والتقارير وذلك قبل     صالفحص املف 

  :ىل إ البيئية احملتملة اآلثارتقييم ويهدف ، الفحص املفصل للموقع 
  املستقبليةه بيئتن يؤثر ا علىأو حىت مغلق أو مقترح أالتعرف على خمتلف الطرق الىت ميكن ملدفن نفايات قائم  §
ىل إ املالئمني جنبا الىت يتم التعرف عليها بواسطة التصميم والتشغيلار ثو احلد من اآلأ استبعاد مكانيةإضمان  §

 املستمرة املراقبة والرصد  عملياتجنب مع
  :لى البيئة عثر احملتمل ملدفن النفايات أل لتقييم ارحلتانموهناك 

  ثر البيئىألتقييم ا §
 الفشل تقييم العواقب البيئية ىف حالة §

 البیئي األثرتقییم  
 فـان   أيـضا  االجتماعية البيئة تشمل البيئة     أنالبيئة ومبا     احملتملة ملوقع ما على    اآلثارلتقييم  ستخدم مناهج البحث املقبولة     تو

  . مبا ىف ذلك اتمعات احملليةنيينمع مجيع املعن يشمل التشاور املوسع أثر البيئى البد ألاتقييم 
  تقییم العواقب البیئیة للفشل

ثر البيئى  ألساليب تقييم ا  أالتصميم ويعتمد معظم    ) و قصور أ(خفاق  أتسرب ملوثات من موقع املدفن ىف حالة        ونقيم عواقب   
هـذه القائمـة    التصميم وقد نستخدم     من عملية    اًن تشكل جزء  أ البد   اعتبارات قائمة   )تكون نقطة بدايتها من     و  أ( على  

وحىت نتعـرف علـى    .ثارها احملتملة على البيئةأوبني التصميم والتشغيل و   لى التفاعالت بني صفات املوقع املميزة       عللتعرف  
  . )٣راجع جدول ( ثر البيئى ألمصفوف ثنائى للتعرف على ا اًنستخدم غالب اعالت البينيةفالت

وجه البيئة علـى    أ خمتلف    املمكنة على  واآلثارفقى  ألالمشروع على احملور    ل  املتوقعة نتائجال تلك املصفوفات    حتوى ما   وعادة
 مثـاالً ) ٣(الة ومؤثرة ونقدم ىف اجلدول رقـم  ع تكون تلك املصفوفات كبرية ومعقدة حىت تكون ف  أنالرأسى والبد   احملور  
  :املشروع املرتبطة باملراحل التالية من واآلثارل عماألوتشمل ا .مبسطاً
 واإلنشاءعداد املوقع إ §
 التشغيل §
 عادة التأهيلإ واإلغالق §
 فيما بعد االستخدامعادة إ §

  
  . فريق مؤهل متعدد التخصصاتةوففاور املص الىت تشكل حمواآلثارعمال أل اباختيارن يقوم أوالبد 
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اع كامـل وفـور   مجإنية وملناقشة عقالن يكون كل تقييم نتيجة أ على   لمصفوفةلعطاء درجة   إ ب اًيضأيقوم الفريق   ن  أوالبد  
ثر سلىب  أ كل   إزالة  أو د من واحلتوثق النتائج ىف صورة تقرير يصف كيفية رصد          أنثر البيئى البد من     ألعطاء درجة لتقييم ا   إ

  .تصميم وتشغيل ومراقبة مدفن النفاياتومالبساته بواسطة 
البيئـى ممـا     األثر للتقرير اخلاص بتقييم     ايثر البيئى وفيما يلى تفاصيل املتطلبات الدن      ألكتقرير تقييم ا  ويشار اىل ذلك التقرير     

  .ثر البيئىأل لتقييم اجراء دراسةإيعطى حملة سريعة عن طبيعة 

  : إجراءات ومحتویات تقریر تقییم األثر البیئى١-٢-٤

  البیئيثر ألیم اجراءات تقیإ
جراءات تـرخيص موقـع   إثر البيئى والبدء ىف أل وذلك قبل املوافقة النهائية على تقييم ا (دىن  أد  وتشمل اخلطوات التالية كح   

  )مدفن النفايات 
 )كلما كان ذلك مناسبا(   عامة ومتخصصةاستشارات ويشمل استقرائيتقرير  §
 وصف املشروع والبدائل §
 ساسية للموقع املفضل األمجع البيانات §
 ساسيةألىل املعلومات اإ استناداها ثار البيئية وحتليلالتنبؤ باآل §
  املتوقعةاآلثار من)  التخفيف (د احلدراسة إجراءات  §
 ثر البيئىأل امبتقيينشر التقرير النهائى اخلاص  §
 بالغ عنهماإل وااآلثاررصد  §

فـرص  ن تتاح   أفالبد   البيئية وعلى وجه العموم      لآلثار احلديث   يميمهية للتق ألمسة بالغة ا  ) العامة  ( وتعد املشاركة اجلماهريية    
عـداد  إ واالستقرائىتقرير الدىن فالبد من املشاركة خالل أوكحد  اجلماهريية على مدى عملية التقييم    واالستشارةاملشاركة  

  .ثر البيئىألمسودة تقرير تقييم ا
  

  محتویات تقریر تقییم األثر البیئى ٢-٢-٤

  موقع المدفن ومساحته وحدوده
ن يتفق أن املدفن ال ميكن  موقع ما ألاستبعادنفس املستوى من التفاصيل مامل يتم ن حيوى تقييم كل موقع أالبد  §

 . ىف دراسة املوقعاالستمرارضح عن سبب عدم أبشكل و اإلعالنحبال مع ذلك املوقع بعينه ولكن البد من 
 .عطاء حجم كل منطقة مقترحة لتوطني املدفنإالبد من  §
 .إليه املشروع والطرق املؤدية إنشاءخل حدود تلكات داراضى واملمأل حدود كل ااستعراض من ألبد §

  كمیات النفایات وصفاتها الممیزة
 اخل....ى الزئبق والرصاصأخرى ذات املكونات الىت مت التعرف عليها بوضوح ألالنفايات ا §
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 .االستيعابية والتوقعات املتعلقة مبتطلبات زيادة الطاقة واإلحصائياتقوائم بيان النفايات  §

   المقبولةةالنفای
 نواع النفايات املمنوعةألنواع النفايات املقبولة جبانب قائمة أقائمة ب §
 مقابلة بني النفايات اخلطرة والنفايات الغري اخلطرة §
 ص املشترك من النفاياتالتخل §

  مدفن النفایات)  سعة (و أطاقة 
 توليد النفايات احلاىل واملستقبلى §
 عمر خدمة مدفن النفايات §

  نشاء مدفن النفایاتإ )مراحل ( مرحلة 
  املقترحةاءاتنشإلختطيطى للموقع يوضح مجيع ارسم  §
 نشطة الزمىنألجدول ا §
 واحلفر شغال التسويةأ §
 الطرق §
 نشاء اخلالياإتفاصيل  §
 )مبطن القاع واملنحدر اجلانىب ( سلوب الوضع أنوع املبطن و §
 لرشيحمعاجلة اوتدوير عادة إنشاء مرافق مجع وإ §
 ىنظام مجع املاء السطح §
 الصيانة وبيت امليزان ومنطقة) اجلراج(ى واملرأب رداإلواملبىن ا يطةسيجة احملاألالبوابات و §
 مداد الكهرىب وشبكة التوزيعإلا §
 مداد املائىإلنظام ا §
 منشأة معاجلة ماء الصرف §
 التحكم ىف احلريق §
 واألمانالعمالة  §

  مرحلة تشغیل مدفن النفایات
 ملركباترض توضح طرق مرور األ ااستخدامخريطة  §
 كبسها وتفريغ النفايات §
 طاقم العمل §
 الزمىن للصيانةمواصفات املعدات واجلدول  §
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 دارة مواد التغطيةإخطة  §
 الغطاء اليومى والوسيط §
 لرشيحامعاجلة  §
 منألا §
 ختزين الوقود ىف املوقع §
 التحكم ىف الغاز §
 نظام مجع الغازات §
 غسل املركبات §
 حكم ىف احلريقتال §
 مراضأل لالتحكم ىف احلشرات الناقلة §
 مان وعلم الصحة الصناعيةألا §

  غالق مدفن النفایاتإ مرحلة 
 مواصفات الغطاء النهائى §
  )لإلغالقمبا ىف ذلك جدول زمىن ( غالق املدفن إخطة  §
 و املراقبةأت الرصد آمنش §
 )تورية ألعلى مستوىناخلطوط الكو (خطوط احمليط النهائية §

  ترخیص الوإنهاء اإلغالقمرحلة ما بعد 
 رض املستقبلىأل ااستخدام §
 و النواحى اجلماليةأوجه ألا §
 و املراقبةأالرصد  §

  

  ةوالتنظیمی التشریعیة االعتبارات ٣-٢-٤

  )الوطنیة ( القوانین القومیة  
 القوانني البيئية احمللية §
 املنصوص عليها ىف التشريع احمللىمقاييس مدافن النفايات  §
  مع احلماية البيئيةملة الىت تتعانياحمليطة واملنظمات املهات  من احمللي حول املواقع حتت الدراسةاآلراء إعالن §
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   القومیة والدولیةواالتفاقیاتالقوانین 
 ).SC(  ستوكهومل و )RC ( و  روتردام ) BC(بازل  طر اتفاقيات مؤمترأ بتبين االلتزام §
 ) RC&BC(تحدثة  واملستنظيم الكيماويات املوجودة/ تقييم  §
  )BC&RC( دارة النفايات إ §
  ).BC.,RC. And SC(  بالغ عن املخاطرإلا §
  ).SC( لائالبد §
 النشرات البيئية §

  جهزة التنظیمیةأل ا
 جهزة الشئون البيئية احملليةأ §
 جهزة التنفيذيةألا §
 جهزةألاجلهات املساعدة ل §

  البیئيالمحیط  ٤-٢-٤

  )المادیة( وصف البیئة الطبیعیة 
 )رضألعلم شكل ا(اجليولوجيا واجليومورفولوجيا  §
 طبوغرافية املوقع §
 خماطر الفيضانات والزالزل §
 صفات التربة املميزة §
 الظروف املناخية §
 )ا املائية ياجليولوج( واهليدروجيولوجيا ) اهليدرولوجيا ( ملاء علم ا §

  وصف البیئة الحیویة
 )ىف حالة القرب من البحر  (  والربمائيةحياء البحريةألا §
 )تية واحليوانية ابالن(رضية ألحياء األا §

   والثقافیةاالجتماعیةوصف البیئة 
 ااورةالسكان واتمعات  §
 نشطة احلاليةألهاىل واألا §
 ةاملناطق احلساسو اآلثارعلم  §
 قليات واجلنسألا §
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  ىقتصادألا الوضع وصف 
 التوظيف والدخل §
 قتصادىإل ااإلطار §

   الصحیةالنواحي وصف 
 نبذة حتليلية عن الصحة اتمعية §
  ة العامةتدابري احلفاظ على الصح §

  جراءات الحد منهاإ البیئیة المحتملة واآلثار ٥-٢-٤

  ثرةأالفئات البیئیة المت
 البيئة الطبيعية §
   عن نوعية اهلواء ومستويات الضجيج والتلوث البصرىالً واجلوفية فضالسطحيةرض واملياه ألنوعية ا §
  )البيولوجية( ة احليوية البيئ §
 حياء الربية والبيئة الربيةأل عن االًضف) الة القرب من املناطق الساحليةىف ح(  حياء البحرية والبيئة البحريةألا §
 االجتماعيةالبيئة  §
   الواقعة على اتمعاتواآلثار الثقاىف واملرور التراث ووالفقرالصحة العامة  §
 قتصادىألالنشاط ا §
  خرىأل ااالقتصاديةنشطة ألتكاليف التوظيف وا §
 القيمة اجلمالية §

  ثر البیئىألى تقییم ا فالمؤثرةالمعاییر  
 و غري القابلة للنقضأ القابلة للنقض اآلثار §
 و غري املباشرةأ املباشرة اآلثار §
 اإلقليميةو أاحمللية  اآلثار §
 و قصرية املدىأ طويلة املدى اآلثار §
  و التعاونيةأ التراكمية اآلثار §

  ئیة البیاآلثار تدریج 
ثري املفيد بينما أيل التإ(+) شارة أهذا وتشري ،  ٢ + ، ٢ – تتراوح بني  متثل كدرجاتأنيئية  الباآلثارمهية أميكن لتقييم 

ذا مت إثري نافع هام أيل تإ يتحول أنه ميكن لثاثري سليب هام أن فيعين ١ +/ ١ –ما أثريات السلبية أيل التإ) -(شارة أتشري 
  ) املخففةاإلجراءاتو أ( جراءات احلد إتطبيق 

  يلدريج كالتاوميكن وصف نظام الت



   مواقع وتقییم األثر البیئي لمدافن المخلفات الخطرة  األدلة اإلرشادیة الختیار

  للتدریب ونقل التكنولوجیا للدول العربیةىالمركز اإلقلیم
 

٢٧

                                                   عايل النفع٢+ 
                                                  منخفض النفع  ١+

  ثرألصفر                                                عدمي ا
                                                  منخفض الضرر١ -
  عاىل الضرر                                               ٢-

 التأثري عن  عاىل الضرر والربتقاىلالتأثريمحر عن ألخدام نظام التشفري اللوىن حيث يعرب اللون ا استأيضاومن املمكن 
وميكن  . عاىل النفعتأثريال الذى يعرب عن األخضر اللون وأخرياالنفع  منخفض التأثريصفر فيعرب عن ألما اأمنخفض الضرر 

  ثر غري مؤكدألعندما يكون ا)   ؟(ستفهام استخدام عالمة اال

   البیئیةلآلثار المقترحة المسببة األنشطة
  اإلنشاءخالل مرحلة  املمكنة الىت ينبغى تقييمها اآلثاروفيما يلى : اإلنشاء مرحلة إثناء 

 له وسالمته املساس باكتماأوفقدان النظام البيئى  §
  التربةكلآت §
  الغذائيةالدورةو تبدل أ/  وانقطاع §
  بسبب الضجيج والذبذبةاالضطراب §
 تدهور نوعية املياه §
 الغبار/ تلوث اهلواء  §

  خالل تشغيل مدفن النفايات االعتبار ىف أخذهاثار املمكنة الىت جيب اآل أهموفيما يلى   :خالل مرحلة التشغيل
 لناسا/ النباتات  بواسطة امللوثةاستهالك املياه  §
 ) ملوثة سفرائ / أغذية استهالك(  الغذائية السلسلة §
 التراكم احليوى §
 )الضجيج ( والسمعى  التلوث املائى واهلوائى §
 جنبية غريبةأنواع أغزو املنطقة بواسطة  §

وميكن استخدام  اإلغالق املمكنة احلدوث خالل مرحلة التشغيل على مرحلة ما بعد اآلثاروتسرى   :اإلغالقبعد مرحلة  
  . البيئىاألثر وسريعة لتقييم مبدئيةكقائمة مراجعة اجلدول التاىل 
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   البيئى للتخلص من النفايات بالدفناألثرمصفوفة املدى لتقييم  ) ٣( جدول 
  الصفات البيئية املميزة

 البيئة الطبيعية  البيئة احليوية االجتماعيةالبيئة 
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  فةوالمتخل  المتبقیةاآلثار
 احلد من املخاطر وميكـن الـسيطرة عليهـا          إجراءات احد    )إخفاق أو(  متوقعة حتدث نتيجة لعدم كفاءة       ريثار غ آى  هو

   مستويات معينةاآلثار جتاوزت إذا ىف حالة ما الطوارئ خطط مبوجب

  ئلالبدا ٦-٢-٤
  : من البدائل املتاحةأنواع ٣وهناك 

  التدوير مثالإعادة أو ملعاجلة احلرارية للتخلص من النفايات اخلطرة كاة بيئيةمليسوسائل بديلة و §
 مواقع بديلة لدفن النفايات §
 النفايات تصميمات بديلة ملدفن §

  النفایات الخطرةللتخلص من  وسائل بدیلة للدفن 
 التعرف على البدائل وحتليلها §
 وصف امجاىل للبدائل §
  الرفضأسباب §
 لإلخفاقوالعواقب البيئية ) عدم التحرك ( التقييم الدقيق خليار  §

  المواقع البدیلة
 األخرىوصف موجز للمواقع  §
 )تصنيف املواقع (  ذات العيوب القاتلة املعايري االقتصادية واستبعاد املناطق §
 املستبعدة قاملرشحة واملناطخرائط توضيح املناطق  §

  التصمیمات البدیلة
 املثايلاعتبارات تتجاوز التصميم  §
 رشيح للالطبيعي التخفيف أو/  والطبيعيء االحتوا §
  على املوارد املاليةاظواحلفجدوى التكلفة  §
  القاحلة مثالناطقمتفقة مع الظروف املناخية كاملمناذج تصميمات  §

  برامج الرصد والمراقبة ٧-٢-٤

  اإلنشاء إثناء
 نوعية املياه السطحية واجلوفية §
 نوعية اهلواء §
 مستويات الضجيج §
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   التشغیلإثناء
 وعية املياه السطحية واجلوفيةن §
 نوعية اهلواء §
 مستويات الضجيج §
 الصحة املهنية/ الظروف الصحية  §

  اإلغالقبعد 
 رصد ومراقبة املياه اجلوفية §
 صد ومراقبة نوعية اهلواءر §
 األرضاستخدام  §
 الصحة املهنية/ الظروف الصحية  §

عية املياه اجلوفية ىف    و ون لرشيحلمن التركيب املتوقع    مشتقة   أو مأخوذةىف العينات   املزمع حتليلها   ) احملددات  (  تكون   أنالبد  
 . ىف االعتبار سهولة احلركة ىف منطقة امليـاه اجلوفيـة          األخذللتحليل البد من    ) احملددات  (  اإلحداثياتاختيار  عند   .املنطقة

  . اهلواءأو/ و ىف نوعية املاء  مما يضمن التعرف املبكر على اى تغريةليدال إحداثيات) احملددات  ( اإلحداثياتوقد تشمل 

   البیئیةاإلدارة أنظمة ٨-٢-٤
 الحد من المخـاطر الالزمـة        مع إجراءات   تشغيل المدفن للتعامل   ثناءأ ةالبيئية خاص  لإلدارةالبد من وجود نظام قائم      

  ليات التنفيذآالبيئية بشكل يعكس الموارد و اآلثار حتواءال

  اإلنشاء إثناء
  واحلفرنشاءاإل نفايات إلدارةخطة  §
  صيانة املعداتإلدارةخطة  §

  یلغ التشإثناء
 بيئي إدارةنظام  §
 برنامج للحفاظ على املياه §
 برنامج للحفاظ على الطاقة §

  اإلغالقبعد 
 ومراقبة طويلة املدىخطة رصد  §
 التأهيل إلعادةخطة  §
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   والكوارثالطوارئ إدارةخطة  ٩-٢-٤

  تقییم المخاطر
رض  قابلة للتنفيذ وخيارات بديلة للتقليل من املخاطر بغإجراءاتف على  كل خطر والتعروتأثريتقدير احتمال  §

 )بيانات عادة ما يكون قاعدة ( الوصول اىل سجل جممع للمخاطر 
  مبا ىف ذلك استخدام النماذج االحتماليةالطوارئ إدارةلدعم ميزانية حتليل كمى لتكلفة املخاطر املتوقعة  §

   المخاطرإدارة
 حتويل املواردا ىف ذلك برنامج مب املخاطر رةإلدا خطة مالئمة عمل §
 الصلة ذات األخطارمراجعة تقارير دورية عن املخاطر مبا ىف ذلك رصد رصد و §
  املخاطرإدارةتنفيذ خطة  أو غلى لإلشرافتوفري الدعم الفىن  §

  الطوارئاالستجابة فى حالة 
 طق املخاطر الىت مت التعرف عليهالالستجابة الفعالة والفورية واملباشرة لكربى منا  طوارئوضع خطط  §
 ستئنافا من االقتصاد االقتصادية ومتكني األنشطةىل احلد االدىن من توقف إ للتقليل األزمات إلدارةوضع خطط  §

  وقت ممكنبأسرعنشاطه املعتاد 
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  تصنیف مواقع الدفن المرشحة ٣-٤
  للمقارنة بني املواقع وتقييمها فنيا لتحديد صالحيتهاهأعال تستخدم املعايري املذكورة مبدئياعند اقتراح عدة مواقع مرشحة 

املواقع غري املالئمة وللتعرف على الستبعاد ) فرز سريع  ( إجراء وىف وجود العديد من املواقع املرشحة يتم األوىلىف املراحل 
  .األمر أول ىف األخصائيونيقوم ا املواقع الىت حتتل قمة التصنيف وهى عملية 

  تصنيف املواقع للتقييم السريعوف ف مصأشكالول التاىل احد ويقترح اجلد
  . املدفنإلنشاءاملرشحة تصنيف املواقع  همصفوف) ٤(جدول 

  الدرجة الكلية  ماهريىاجلقبول المعايري   معايري بيئية  اقتصاديةمعايري   املوقع املرشح

 إمكانية  احلجم  البعد  ١موقع 
  الوصول

املياه اجلوفية 
  والسطحية

عمق 
    الرؤية  البعد  بةالتر

                  ٢موقع 
                  ٠٠٠موقع 

                  موقع س
  .الترخيص إصدار يقدم تقرير يشمل نتائج املواقع املرشحة اىل جهات أنويتوقع 

 أداء للغاية فمثال لو كـان  الًضل قد يكون م البيئىالتأثريلى جمموع درجات ع بناء وأخر املقارنة بني خيار   أنبرجاء مالحظة   
ن يكون لتلوث امليـاه     أك(  للغاية   سيئاً أداؤه فيهاخليارات جيدا بدرجة ما ىف معظم املعايري باستثناء معيار وحيد يكون            حد  ا

 األثـر الـذى حيجـب      األمرفقد ال يكون جمموع درجاته الكلى سيئا        )  سلبيا بدرجة عالية على سبيل املثال        تأثريااجلوفية  
 شـيوعا بوجـه عـام ىف        أكثر الرموز   أو األلوان استخدام   أصبح البيئة وبالتاىل فقد      ناحية  من األمهيةالغ   املؤكد والب  السلىب

  بيط استخدام جمموع الدرجاتث لتوأيضا البيئية اآلثار أمهية اىل درجة لإلشارةالبيئى وذلك  األثراجليدة لتقييم  املمارسة

  المشاركة العامة ٤-٤
 الىت األساليب البيئى هامة للغاية وهناك عدد من األثرىف عملية تقييم هريية  ذكرنا عالية فان املشاركة اجلماأنكما سبق 

  :ميكن استخدامها مثل
  اإلعالمتعريف اجلمهور باملشروع من خالل وسائل  §
  للتعليق مصحوبة بعنوان للمراسلة من اجلمهور أفراد البيئى اىل األثرتقدمي وثيقة تقييم  §
ني يئولني احلكوميني املعن القائمني على تطوير املشروع واملس لقاء وجها لوجه معأوتوفري ورشة عمل  §

  وبني املهتمني من اجلمهور
  : حسن ممارسة المشاركة الجماهيرية هىمبادئ

   التشاورإجراءضمان تعريف اجلمهور مبوعد وكيفية  §
   البيئى اىل اجلمهور ىف املوعد املناسباألثرتقدمي معلومات تقييم  §
  بسهولة معقولة حىت يتمكن اجلمهور من املشاركة أوقات فترة التشاور ىف وأ تكون اللقاءات أنضمان  §
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   البيئىاألثر ىف تقييم إدماجهاروعيت ومت  اهتماماته أنجلمهور لتوضيح كيف التفاعل مع ا §

  االستراتیجي البیئيالتقییم  ٥-٤
 وأحيانا البيئى اىل اخلطط والربامج ثراأل تقييم مبادئ البيئى على مستوى املشروعات اىل امتداد األثردى جناح تقييم أ

  ).SEA( استراتيجى  النفايات قد تكون خاضعة لتقييم بيئى إلدارةفالسياسة الوطنية واإلقليمية القومية السياسات 
 تقنيات التخلص من النفايات الىت أنواعلة ما هو معروف عن وعموما فان هذا التقييم يتطلب معلومات تقنية اقل نظرا لق

عن العواقب البيئية ذلك فان التقييم سيوفر معلومات ت ومع آ سيتم توطني املنشأينسب وال حىت دم الحقا وباى نستستخ
سواء على  ( مالئمة أكثر املوارد إنفاق يكون وأين  املستوى القومىىاملختلفة عل املعاجلة أساليب أوالختيار التقنيات 
  . فضال عن خمتلف تقنيات التخلص من النفايات)لسليم بيئيا التخلص اأمالتدوير  إعادة أمختفيض النفايات 

  
 االستراتيجيات عن موقع أو الربامج أو ىستوى اخلططاملل على املزيد من املعلومات سواء على ووبوجه عام ميكن احلص

 األكثر األسلوب ن يكون الدفن هوأك( االستراتيجى اخلاص بالسياسة البيئى ونقطة تركز املوارد من خالل التقييم األنشطة
 أو اخلطة أو فان تقييم الربنامج وأخريا،  فنية للتقييم أكثر أسلوب ميكن استخدام وبالتايل) للتخلص من النفايات مثال أمهية

  اإلرشاديةهذه اخلطوط  يوفر معلومات قيمة للتقييم على مستوى املشروع كما وصفنا بالتفصيل ىف اإلستراتيجية
  :ل التاليةحاملرا)  البيئى األثرتقييم مثله مثل ( ستراتيجى ويشمل التقييم البيئى اال
  الفرز §
  حتديد املدى §
  األثرالتعرف على  §
  األثرالتقييم باستخدام مصفوف  §
  تقرير وملخص غري فىن §
  الرصد واملراقبة §

  دراسة الجدوى والتقریر ٦-٤
 فقد يكون من احملتم عمل تقرير دراسة  تفصيالأكثرقيق وفحص حملرشحة الىت حتتل قمة التصنيف لت املواقع اإخضاعوقبل 
 لتأكيد ودف دراسة اجلدوى .األساسية ملدافن املخلفات اخلطرة تكون دراسة اجلدوى من املتطلبات أنوالبد  جدوى

 والتعامل معها مبا يرضى األمهيةولعمل ذلك فالبد من التعرف على العوامل البالغة ، عدم وجود عيوب قاتلة باملوقع 
  .لىت متنح التراخيصاجلهات ا

  التوثیق ٧-٤
 الىت واآلراءيرات  تقييمها والتقدوأسلوب البيئى األثرمجعها كجزء من عملية تقييم مجيع املعلومات ذات الصلة والىت مت 

وثيقة  تكون اللغة املستخدمة ىف الأن البيئى على األثرتقييم  يتم وصفها ىف وثيقة أناخذ ا ىف اختيار البدائل املفضلة البد 
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٣٤

فتقتصر على  البيانات الفنية املفصلة إماوموجزة وذات عالقة باملوضوع ة نواضحة وموجزة واملعلومات املقدمة متواز
   قسم املراجع بالتقريرأواملالحق 

لنسبة با ى استجالء وتوضيح القضايا اهلامة تركز علأن تستخدم ىف عملية اختاذ القرار فالبد لبيئىا األثر وثيقة تقييم أنومبا 
ة ع الىت ال رجواآلثارومعايري التقييم وعملية التقييم واالختيار ) trade offs( مثل التنازالت املتبادلة  املشروعتلقرارا
  اخل....فيها

  : البيئى النمطية العناصر التاليةاألثر تتضمن وثيقة تقييم أنوالبد 
  املقدمة §
  : تتضمن املقدمة معلومات عن أنوينبغى 

  صة بالنفايات اخلطرة ىف البالد العربيةالتوقعات اخلا •
مة م مصاخلطرةالنفايات  ورصد مدفن وإغالقوتصميم وتشغيل  لالختيار إرشادية خطوط إىلاحلاجة  •

  املنطقة العربية وخاصة القاحلةخصيصا للمناطق 
ملتطلبات ومدى اختالفه تبعا ) .E.I.A (البيئي األثر تقييم إلجراء املستخدم البحثي األسلوب •

   التشريعى للدولة ونوع مدفن النفايات اخلطرةواإلطارارسات التمويل الدولية املختلفة ومم
 البيئى مثل قوائم املراجعة األثرف مراحل تقييم لخمت املختلفة املستخدمة ىف واألساليب األدوات •

  املصفوفاتو
   البديلة لتنفيذهواألساليببدائل املشروع  •
   تكلفياًبدائل جمدية يف التفكري إىل احلاجة •
   التخفيف منهاأو من القوانني الدولية اإلعفاء إمكانية •
بدال من التصميمات املستندة اىل  العملى األداءجع التصميمات املستندة اىل  تشاليت واآلراءاحلجج  •

  املفهوم اهلندسى
 صلةالتوصيات ذات ال وإليهاموجزة للنتائج اهلامة الىت مت التوصل امللخص التنفيذى ويقدم مناقشة  §
  البيئى من خالهلااألثر تقييم إعداد الىت مت واإلدارية السياسية والقانونية األطر §
 تربير املشروع/ احلاجة اىل املشروع  §
  جغراىف وبيئى واجتماعى وزمىنإطار وبدائله ىف  وصف  املشروع §
فضالً عن  ( عيةواالجتما واالقتصاديةلك وصف للظروف الطبيعية واحليوية وصف البيئة املوجودة مبا ىف ذ §

  السائدة قبل تطوير املشروع)استخدام املوارد 
 مبا ىف ذالك التعرف  تنتج عن املشروع املقترحأن لالىت حيتم) سواء السلبية أو اإلجيابية ( مناقشة اآلثار البيئية  §

لفرص حتسني البيئة الىت ال ميكن احلد منها باإلضافة ) املتخلفة(على إجراءات احلد من املخاطر واآلثار املتبقية 
 حمليطة بالتنبؤات اخلاصة باآلثاروالشكوك ا
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  للتدریب ونقل التكنولوجیا للدول العربیةىالمركز اإلقلیم
 

٣٥

من ) أمكن إذاوكمية (فضالً عن خيارات التقنية والتشغيل مقارنة منهجية حتليل البدائل مبقارنة التصميم واملوقع  §
 يةة واملتطلبات املؤسسية والرقاباحملتملة ورأس املال وتكاليف التشغيل واملالئمحيث اآلثار البيئية 

خفض اآلثار البيئية  قد تً,وجمدية تكلفيالتنفيذ  إلجراءات حد قابلة لذلك اقتراحات البيئى مبا ىف األثرخطة إلدارة  §
 إمكانية إجراءات احلدعن إجراءات تعويضية عند عدم مقبولة فضالً السلبية احملتملة ملستويات 

  البيئى للجمهوراألثرملخص لتقييم  §
 الىت متت بني األجهزة جتماعاتئى واملراجع فضالً عن سجل االي الباألثرىف تقييم مهني تشمل قائمة باملسا مالحق §

 البيئية
إال إا ليست ذات أمهية حامسة بالنسبة للنتائج الىت توصل (كما جيب تقدمي البيانات املفصلة والتحليالت اهلامة  §

   البيئى الرئيسىاألثر تقييم ىف سلسلة من الوثائق املساندة لتقرير) البيئي األثرإليها تقييم 
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 ضعیف القبول غیر مقبول

 
ت 
وق  متوسط المتوسط

 جید المتوسط

 
     مثالى

 
دراسات األولیةال  

 

           

 
)سنة/مم (المطر   

 

 <٢٠  
 

٢٠-١٦  ١٦-١٠  ١٠-٨  ٨-٦  ٦-٤  >٤  
 

  ١٠  

 
)كم(بعد المجارى المائیة القریبة   

 

>٢  
 

٤-٢  ٦-٤  ٨-٦  ١٤-٨  ٢٥-١٤  <٢٥  
 

  ٥  

 
)كم( المستغلة اآلباربعد   

 

>٢  
 

٤-٢  ٦-٤  ٨-٦  ١٤-٨  ٢٥-١٤  <٢٥  
 

  ٥  

 
)كم (الزلزالىالبعد عن مناطق النشاط   

>٢  
 

٥-٢  ٨-٥  ١٠-٨  ٢٠-١٠  ٣٠-٢٠  <٣٠    ٢  

)متر(كنیة البعد عن المناطق الس   >٥٠٠  ١٥٠٠-٥٠٠  ١٥٠٠ - 
٢٥٠٠ 

٣٥٠٠-٢٥٠٠  ٣٥٠٠-
٤٥٠٠ 

٤٥٠٠-
٨٥٠٠ 

< ٨٥٠٠    ٥  
)متر(البعد عن المطارات   >١٥٠٠  ٣٠٠٠-١٥٠٠  ٣٠٠٠-

٤٥٠٠ 
٥٥٠٠-٤٥٠٠  ٥٥٠٠-

٧٥٠٠ 
٧٥٠٠-
١١٥٠٠ 

< 
١١٥٠٠ 

  ٥  

)متر(البعد عن مناطق الحمایة   >١٥٠٠  ٢٠٠٠-١٥٠٠  ٢٠٠٠٠ - 
٣٠٠٠ 

٤٠٠٠-٣٠٠٠  ٤٠٠٠-
٥٠٠٠ 

٥٠٠٠-
١٠٠٠٠ 

< 
١٠٠٠٠ 

  ٥  

)متر(البعد عن المواقع التاریخیة   >٥٠٠  ١٥٠٠-٥٠٠  ١٥٠٠ - 
٢٥٠٠ 

٣٥٠٠-٢٥٠٠  ٣٥٠٠-
٤٥٠٠ 

٤٥٠٠-
٨٥٠٠ 

< ٨٥٠٠    ٥  
)كم(البعد عن مصادر التولد    <٣٠  ٢٠- ٣٠  ١٥- ٢٠  ١٠ -١٥  ٨-١٠  ٥-٨  > ٣    ٥  



  األدلة اإلرشادیة الختیار مواقع وتقییم األثر البیئي لمدافن المخلفات الخطرة  

 

)متر (اإلمدادالبعد عن خطوط    >٥٠  ١٠٠- ٥٠  ٢٥٠-١٠٠  ٤٠٠- ٢٥٠  ٥٠٠- ٤٠٠  ٦٥٠- ٥٠٠  <٦٥٠    ٢  
)متر(البعد عن المناطق السكنیة    >٥٠٠  ١٥٠٠-٥٠٠  ١٥٠٠ - 

٢٥٠٠ 
٣٥٠٠-٢٥٠٠  ٣٥٠٠-

٤٥٠٠ 
٤٥٠٠-
٨٥٠٠ 

< ٨٥٠٠    ٥  
 

*( %)المیل   
 

<١٥  
>٠٫٥  

١٠ 
٠٫٦ 
 

٨ 
٠٫٧ 

٥-٤  
٠٫٩ 

٣ 
١٫١ 
 

٢ 
١٫٢ 

١٫٥ 
١٫٥ 

  ٤  

 
 ثبات األشكال األرضیة

 
ثابتةغیر   

      
 ثابتة

  ٤  

 
 

تماالت السیولاح  

 
 عالیة

      
 منخفضة

  ٤  

 احتماالت عملیات التجویة
 

  ٢   منخفضة      عالیة

)متر(عمق المیاه الجوفیة   
 

>١٥  ٢٥-١٥  ٣٥-٢٥  ٧٠-٣٥  ١٠٠-٧٠  ٢٠٠-١٠٠  <٢٠٠    ٥  

 
صخریة   ) سافة (ق 

 المشققة
 
 

 >١٠  ٢٠-١٠  ٤٠-٢٠  ٦٥-٤٠  ١٠٠-٦٥  ٢٠٠-١٠٠  <٢٠٠    ٥  

 
وع  وسط  الدفنن  

 حصى
 
 طفلة
 

      
ة ة

 جدا
 

  ٤  

)متر) (الترییح(الهبوط األرضى   <٢  
 

٣   ٠ ٠٫٢٥ ٠٫٧٥ ١ ١٫٢٥ ١٫٥  
  الریح المثالىاتجاه

 
  ٢   جید جدا      سیئ

 الدراسات الحقلیة المرحلیة
 

           

)متر(المسافة الى الفوالق المعروفة  >٥٠٠  
 

-٧٠٠  -١٠٠٠  -١٥٠٠  -٢٢٠٠  -٣٥٠٠  <٣٥٠٠    ٣  
 بیئة الدفن و الطبقات التحتیة
 

            

         خاصیة امتصاص المیاه 
)جم١٠٠/مللى(           

>٢  - ٣٫٥  - ٨  -١٢٫٥  - ٢٥  - ٥٠   <٥٠    ٤  

)متر(       السمك    >١٨  -٢٥  -٣٠  -٥٠  -١٠٠  -١٥٠   <١٥٠    ٤  



  األدلة اإلرشادیة الختیار مواقع وتقییم األثر البیئي لمدافن المخلفات الخطرة  

 

 
)كیفیة(      الخواص الهندسیة   

 
  ٤   جیدة جدا      سیئة

)  ٢متر/یوم/لتر(      النفاذیة   
 

>٢٤  
٠٫٠٠٢٤ 

- ١٢  
-٠٫٠ ١  

- ٨  
-٠٫٠٥  

- ٢  
- ٠٫١  

- ٠٧٥  
- ٠٫٢٥  

-٠٫٥  
- ١  

- ٠٫٢٤    ٤  

       المسامیة الفعالة
 

 عالیة
 منخفضة

  ٤   متوسطة     

 
      التراكیب الجیولوجیة

  ٤   بسیطة      معقدة

 
  المیاه الجاریة-نسبة البخر الى المطر

 

>٤٠  ٨٤> ٧٥ ٦٠ ٥٥ ٥٠ ٤٥    ٥  

 التعقید الهیدرولیكى
 

  ٥   بسیط      معقد

األرضیةالتحكم فى منسوب المیاه   
 

  ٢   سهل      صعب

 سهولة عملیات الرصد و المتابعة
 

  ٣   سهل      صعب

اإلصالح التأهیل و إعادةسهولة   
 

  ٣   سهل      صعب

)كم/م(رولیكى التدرج الهید  
 

 >٢٠  ٢>  ٢٫٦ ٤٫٨ ٨٫٥ ١١ ١٤    ٤  

)متر(البعد عن المناطق السكنیة    >٥٠٠  ١٥٠٠-٥٠٠  ١٥٠٠ - 
٢٥٠٠ 

٣٥٠٠-٢٥٠٠  ٣٥٠٠-
٤٥٠٠ 

٤٥٠٠-
٨٥٠٠ 

< ٨٥٠٠    ٥  
)متر(البعد عن المطارات   >١٥٠٠  ٣٠٠٠-١٥٠٠  ٣٠٠٠-

٤٥٠٠ 
٥٥٠٠-٤٥٠٠  ٥٥٠٠-

٧٥٠٠ 
٧٥٠٠-
١١٥٠٠ 

< 
١١٥٠٠ 

  ٥  

)متر(طق الحمایةالبعد عن منا   >١٥٠٠  ٢٠٠٠-١٥٠٠  ٢٠٠٠٠ - 
٣٠٠٠ 

٤٠٠٠-٣٠٠٠  ٤٠٠٠-
٥٠٠٠ 

٥٠٠٠-
١٠٠٠٠ 

< 
١٠٠٠٠ 

  ٥  

)متر(البعد عن المواقع التاریخیة   >٥٠٠  ١٥٠٠-٥٠٠  ١٥٠٠ - 
٢٥٠٠ 

٣٥٠٠-٢٥٠٠  ٣٥٠٠-
٤٥٠٠ 

٤٥٠٠-
٨٥٠٠ 

< ٨٥٠٠    ٥  
)كم(البعد عن مصادر التولد    <٣٠  ٢٠- ٣٠  ١٥- ٢٠  ١٠ -١٥  ٨-١٠  ٥-٨  > ٣    ٥  

و الموقع لیس فى مسار % ١ كان المیل اقل من إذا*
 بحیرة و كانت أو داخل حدود  فیضان نهر أو

 إهمالمعامالت الدالئل األخرى فوق المتوسط یمكن 
.٦ التعویض عنه بقیمة أومعامل المیل   

٠ 
 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
 

    المجموع ٦

    US EPA 600//2 – 85/018, 1885 هذا الجدول معدل من 
 

   للمخلفات البلدیة الصلبة  صحى یصلح فقط لمدفن  قد فان الموقع٥٠٠ كان المجموع اقل من إذا - 



  األدلة اإلرشادیة الختیار مواقع وتقییم األثر البیئي لمدافن المخلفات الخطرة  

 

   للمخلفات البلدیة الصلبة  طبیعى یصلح لمدفن قد فان الموقع٦٥٠ – ٥٠٠ كان المجموع من  إذا - 
    للمخلفات الخطرة مؤمن یصلح فقط لمدفن  قد فان الموقع٧٨٠ - ٦٥٠من  كان المجموع إذا - 
  للمخلفات الخطرة  طبیعى  یصلح لمدفن قد  فان الموقع 780 كان المجموع أكبر منذاإ - 

  
 و أن اقل قیمة هى صفر و أنه البد قبل األستقرار النهائى على طبیعة استغالل الموقع من مراجعة بعض العناصر األقتصادیة ٨٠٤تقدیر لموقع برجاء مالحظة أن أعلى 

  .لصلةو األجتماعیة و السیاسیة ذات ا
  



  لمدافن المخلفات الخطرة  األدلة اإلرشادیة الختیار مواقع وتقییم األثر البیئي 

 

  ٣ –ملحق 
  معامالت اختیار مواقع  مدافن المخلفات الخطرة بالمناطق شدیدة الجفافل  مصفوف فارغ

  المعاملأهمیة* القیمة النسبیة =التقدیر القیاس النسبى
 

٠ 
 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
 

القیمة  القیمة الحقیقیة ٦
 النسبیة

أهمیة 
 المعامل

القیمة 
 التقدیریة

االختیارعامل   

 ضعیف القبول غیر مقبول

 
تحت 

فوق  متوسط المتوسط
 جید المتوسط

 
     مثالى

 
دراسات األولیةال  
 

           

 
)سنة/مم (المطر   

 

           

 
)كم(بعد المجارى المائیة القریبة   

 

           

 
)كم( المستغلة اآلباربعد   

 

           

 
)كم (الزلزالىالبعد عن مناطق النشاط   

           

)متر(لبعد عن المناطق السكنیة ا             
)متر(البعد عن المطارات             

)متر(البعد عن مناطق الحمایة             
)متر(البعد عن المواقع التاریخیة             

)كم(البعد عن مصادر التولد              
)متر (اإلمدادالبعد عن خطوط              
)متر( السكنیة البعد عن المناطق             

 
*( %)المیل   

           



  لمدافن المخلفات الخطرة  األدلة اإلرشادیة الختیار مواقع وتقییم األثر البیئي 

 

 

 
 ثبات األشكال األرضیة

           

 
 

 احتماالت السیول

           

 احتماالت عملیات التجویة
 

           

)متر(عمق المیاه الجوفیة   
 

           

 
للتربة الصخریة ) المسافة(العمق 
 المشققة

 
 

           

 
  الدفننوع  وسط 

           

)متر) (الترییح(الهبوط األرضى              
  الریح المثالىاتجاه

 
           

 الدراسات الحقلیة المرحلیة
 

           

)متر(المسافة الى الفوالق المعروفة             
 بیئة الدفن و الطبقات التحتیة

 
           

 خاصیة امتصاص المیاه
)جم١٠٠/مللى(  

           

)متر(السمك   
 

           

)كیفیة(الخواص الهندسیة   
 

           

)٢متر/یوم/لتر(النفاذیة   
 

           

 المسامیة الفعالة
 

           



  لمدافن المخلفات الخطرة  األدلة اإلرشادیة الختیار مواقع وتقییم األثر البیئي 

 

 
 التراكیب الجیولوجیة

           

 
  المیاه الجاریة-نسبة البخر الى المطر

 

           

 التعقید الهیدرولیكى
 

           

األرضیةالتحكم فى منسوب المیاه   
 

           

 سهولة عملیات الرصد و المتابعة
 

           

اإلصالح التأهیل و إعادةسهولة   
 

           

)كم/م(التدرج الهیدرولیكى   
 

           

)متر(البعد عن المناطق السكنیة              
)متر(البعد عن المطارات             

)متر(مناطق الحمایةالبعد عن              
)متر(البعد عن المواقع التاریخیة             

)كم(البعد عن مصادر التولد              
و الموقع لیس فى مسار % ١ كان المیل اقل من إذا*
 بحیرة و كانت أو داخل حدود  فیضان نهر أو

 إهمالمعامالت الدالئل األخرى فوق المتوسط یمكن 
.٦ التعویض عنه بقیمة أول معامل المی  
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